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و   وعهى  يُتفع  به  ٓ  َمـ  شمالث  9 صدومة  صماريةازمـ آدم  أٞمٗمْمع  فمٚمٙمف  إ) إذا  َمات      ملسو هيلع هللا ىلصومال  رؽمقل  اهلل 

 قل  اهللـــويمد صايمح  يدفمق  يمف  (   صدق  رؽم
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 و حىت االحرتاف انبداية  يٍ  احلاسىب  صياَة  إتقاٌ:       انكتاب  إســـى
 ( Hardware ) شزح كم يا يتعهق باملكىَات املادية األول  :         اجلـــــــــزء

   انشهايل حييى   أمحد  عهي  إمساعيم  :      وتأنيف  إعداد
 561:       انصفحات  عدد

  2015األوىل  انطـــبعة           :   
 و  2012-07-12    :         انكتاب  بداية   انعًم عهى  تاريخ

 و  2015-01-05    :تاريخ  االَتهاء  يٍ جتهيز انكتاب         

 اإل٘ــــــذاء 

 خجشارٟ فٟ ٚ ٘زا اٌىزبة ٚثم١خ أخضائٗ ٘ٛ  خالصخ أثسبثٟ 

ٔخ اٌسبعٛة.. ٚعٛف  أ٘ذٞ  ٘زا  اٌىزبة  اٌٝ  وً  ص١ب ِدبي 

ِٓ  ٌذ٠خ  اٌشغجخ  ٚاٌؼض٠ّخ  فٟ  رؼٍُ اٌص١بٔخ  ِٓ اٌجذا٠خ  ٚززٝ  

اإلززشاف ....  عأاًل  اهلل  أْ  ٠دؼً أػّبٌٕب  خبٌصخ  ٌٛخٙخ  

اٌىش٠ُ  ٚأْ  ٠دؼٍٗ  فٟ ١ِضاْ زغٕبرٟ  ٚزغٕبد  ِٓ ٠مَٛ  

 ثٕششٖ 
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 : ـــــنههذا  انكتاب خمصص  
 اٌذ١ٌٚخ  .    +Aاٌسصٛي  ٚثدذاسح  ػٍٝ  شٙبدح     -1

 ٕ٘ذعخ زبعٛة .   -2

 .  Networksٚرخصص  شجىبد   رصبالداالٕ٘ذعخ  رخصص  -3

 ٕ٘ذعخ  اٌىزش١ٔٚخ  . -4

 .  IT رم١ٕخ  اٌّؼٍِٛبد -5 

 خ  ٚرص١ُّ اٌّٛالغ .١اٌزخصصبد اٌجشِد-6

 اٌٙبوش  األخاللٟ .   -7

 ٍز١ّذ٠ب .اٌدشاف١ىظ ٚ اٌّ -8

  رخصص اٌزدبسح  اإلٌىزش١ٔٚخ ٚاٌدٛدح  اٌشبٍِخ  -9

 وبفخ  اٌزخصصبد اٌزٟ  ٠ذخً ف١ٙب  شٟء أعّٗ اٌسبعٛة . -10

 . ثئززشاف١خ  ٠خذَ وً ششائر  اٌّدزّغ ٚوً ِٓ  ٠ش٠ذ  رؼٍُ اٌص١بٔخ -11
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 :  (  ألٔٗ اٌّثشِح  اٌّسرشفِدّٛعح  عٍٝ ِدّٛعرٕا  عٍٝ  اٌف١ظ تٛن ) ٛٔا عٍٝ ذاتع

عٛف ٠ٕضي  ٌٍىراب  ٍِسماخ  ذرسذز  عٓ  اٌرم١ٕاخ  اٌسذ٠ثح ٚطشق  اٌظ١أح  اٌدذ٠ذج  ٚإٔضاي  تم١ح  -

 أخضاء اٌىراب عٍٝ  ٘زٖ  اٌّدّٛعح    ..

اٌظ١أح  أٚ  أٞ  ِداي   اٌشثىاخ أٞ  ِشىٍح  ذٛاخٙه  فٟ  اٌثشِدح  أٚ فٟ  ذظ١ُّ اٌّٛالع أٚ  فٟ -

 شاء  اهلل  ٌٙا  زاًل فٟ ٘زٖ  اٌّدّٛعح .٠خض  اٌساعٛب  عٛف  ذدذ  إْ 

٠رُ  إٔضاي  اٌذٚساخ  ٚاٌىٛسعاخ  اٌّدا١ٔح  ٚوً  خذ٠ذ فٟ  شرٝ  ِداالخ  ٚذخظظاخ اٌساعٛب عٍٝ   -

 ٘زٖ  اٌّدّٛعح  .

 هـــنــــا للدخول للمجموعة اضغط                                                      

ٚاٌّالزظاخ  زٛي  األخضاء  اٌمادِح ٚ٘زا اٌدضء أٚ فٟ زاٌح ٚخٛد  ِٓ أخً  طشذ  االلرشازاخ ٌٍّشاعٍح  

طٕعاء ٠شخٝ  اٌرٛاطً  عثش  اٌثش٠ذ اإلٌىرشٟٚٔ  اٌراٌٟ    :   -أخطاء  أٚ  ٌرذس٠ظ  ٘زا  إٌّٙح داخً  ا١ٌّٓ 

program2035@gmail.com 

  700618570دأٟ  :   أٚ االذظاي عٍٝ اٌشلُ اٌّ

 ٘ـــــــٕــــا أٚ  اٌرٛاطً  عٍٝ  زغاتٟ  عٍٝ  اٌف١ظ تٛن   ِٓ 

_______________________________________________________________ 

.. ٚال ٠غّر تطثاعرٗ  أرا واْ ٌغشع ذداسٞ .. ا  ذع١ّ١ٍ: ٠غّر  تطثاعح  ٘زا  اٌىراب إرا واْ  اٌغشع  ِالزظح 

 فاٌسمٛق  ِسفٛظح ٚال  ٠دٛص  الرثاط أٞ  خضء  ِٓ  اٌىراب  دْٚ  روش اٌّظذس ... 

 ذاتعٛ  لٕاذٕا  عٍٝ  ا١ٌٛذ١ٛب  ِٓ  أخً  ذس١ًّ اٌف١ذ٠ٛ٘اخ

 ٘ـٕـــاٌه  تاٌضغط اٌٍّسمح  ِع  ٘زا  اٌىراب  ..ٚر

https://www.facebook.com/groups/programming.professional/
mailto:program2035@gmail.com
mailto:program2035@gmail.com
https://www.facebook.com/Ishmael2030
https://www.youtube.com/user/Professional2015
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  ةـــــــاملقــــدي

 اٌسّذ  هلل  ٚاٌظالج  ٚاٌغالَ  عٍٝ  أششف خٍك  اهلل ِسّذ طٍٝ اهلل  ع١ٍٗ ٚعٍٝ  اٌٗ  ٚطسثح  ٚعٍُ  ..  أِا  تعذ  :  

ّٓ  عالعٍٕا  اٌطالت١ح  اٌرع١ّ١ٍح  اٌرٟ  ذىْٛ ِخشخاذٙا إخشاج  خ١ً  خذ٠ذ  ِٓ اٌىرة تأعٍٛب  ذمٕٟ  زذ٠س  ض

ٚأعٍٛب  دساعٟ  ٚذع١ٍّٟ  سالٟ  خذا  تس١س  ٠خذَ  وافح  ِغر٠ٛاخ  اٌّدرّع  ٠ٍٚثٟ  وافح  ِرطٍثاخ  اٌطاٌة  

ِٕٚافظ ٌٍىرة ٌألخٕث١ح ... ٚ٘زا اٌىراب  ٘ٛ اٌغٍغح   اٌّدرٙذ ..ز١س ذىْٛ  ِشخع  أعاعٟ ُِٙ  خذا  ٌىً طاٌة....

وراب )أعظ  ٔفغه  فٟ  (  وأد  1( ..ز١س  أْ  اٌغٍغح  اٌطالت١ح  اٌرع١ّ١ٍح  سلُ  )2اٌطالت١ح  اٌرع١ّ١ٍح  سلُ  )

 ٘ــٕـــا  ٚاٌرٟ ٠ّىٕه ذس١ٍّٙا  تىً أخضائٗ  األستعح  عٓ طش٠ك  اٌضغط( ++Cاٌثشِدح  تاعرخذاَ  ٌغح  اٌغٟ تٍظ تٍظ 

... ٚ٘زٖ اٌغٍغٍح اٌرٟ  ت١ٓ  أ٠ذ٠ىُ ا٢ْ  )إذماْ  ط١أح  اٌساعٛب  ِٓ  اٌثذا٠ح  ٚزرٝ  اإلزرشاف ( ذرىْٛ  ِٓ  أستعح  

 أخضاء  ٟٚ٘  :

 ٚ٘ٛ  ٘زا اٌىراب . (Hardwareششذ وً  ِا  ٠رعٍك  تاٌّىٛٔاخ  اٌّاد٠ح  )اٌدضء  األٚي :  

 (  .Softwareششذ وً  ِا  ٠رعٍك  تاٌظ١أح اٌثشِد١ح   )اٌدضء  اٌثأٟ : 

 ( . 1ِشاوً  فع١ٍٗ  فٟ  اٌساعٛب  ٚو١ف١ح  زٍٙا  )اٌدضء اٌثاٌس : 

 ( . 2ِشاوً  فع١ٍٗ  فٟ  اٌساعٛب  ٚو١ف١ح  زٍٙا  )اٌدضء اٌشاتع : 

٠رُ  إٔضاٌٙا  تشىً  دٚسٞ ِٕٚظُ عٍٝ  ِدّٛعح  )اٌّثشِح  ٍِسك  ح  ِع  اٌعٍُ أْ  ٌىً  خضء  ِٓ اخضاء ٘زٖ اٌغٍغ

 ..  اٌّسرشف( فٟ  اٌف١ظ تٛن ذششذ  ف١ٙا  خذ٠ذ  اٌظ١أح  ٚاٌرم١ٕاخ  اٌسذ٠ثح 

ٔسٓ  ا٢ْ  فٟ  اٌدضء  األٚي  ِٓ ٘زا  اٌىراب ٚاٌزٞ عٛف  ٔششذ  تاٌرفظ١ً  وً  ِىٛٔاخ  اٌساعٛب  ..ز١س  أْ  اٌٛزذج  

ِٓ  اٌىراب  ذرسذز  تشىً  ِفظً  عٓ أعاع١اخ  اٌظ١أح  ٚششذ  أغٍة  ِىٛٔاخ  اٌساعٛب  ..   فٟ  اٌٛزذج  اٌثا١ٔح  األٌٚٝ  

تاٌرفظ١ً  ..  فٟ  اٌٛزذج  اٌثاٌثح    Ports ٚإٌّافز Power Supplyِٚضٚد  اٌطالح   Caseِٓ  اٌىراب  ٔششذ  ف١ٙا  اٌى١ظ 

 ِٚىٛٔاذٙا  تاٌرفظ١ً  ..  ٚفٟ اٌٛزذج  اٌشاتعح  ٔششذ  ف١ٙا عٓ  اٌّعاٌح  Motherboardٔششذ  ف١ٙا اٌٍٛزح  األَ 

Processor   ٚأٔٛاعٗ  تاٌرفظ١ً  .. ٚفٟ  اٌٛزذج  اٌخاِغح  ٔرسذز  ف١ٙا عٓ  اٌزاوشج  اٌعشٛائ١حRAM  ٚاٌزاوشجROM   ..

.. ٚفٟ  اٌٛزذج  اٌغاتعح  optical Drive  ِٚسشواخ  األلشاص  اٌّشٔح  Hard Disk ٚاٌغادعح  ذرسذز  عٓ  اٌمشص  اٌظٍة

ٚأٔٛاعٙا  تاٌرفظ١ً  ..  ٚفٟ  اٌٛزذج  اٌثإِح  ِٓ  ٘زا  اٌىراب  ٔرسذز   Expansion cardٔرسذز  ف١ٙا  عٓ  وشٚخ اٌرٛععح 

األخشٜ    ٚأٔٛاعٙا  ..  أِا  اٌٛزذج  اٌراععح  عٛف  ٔششذ  ف١ٙا  األخٙضج  Printers ٚاٌطاتعاخ Screens ف١ٙا  عٓ  اٌشاشاخ 

اٌرٟ ذشذثط ٚذرضّٓ  اٌساعٛب .. أِا  اٌعاششج  .. فغٕرسذز  ف١ٙا  عٓ  أعاع١اخ  ِثادئ اٌظ١أح  ٚخطٛاخ فه ٚذشو١ة  

اٌىّث١ٛذش  ٚو١ف١ح  زً  اٌّشاوً  تطش٠مح  اٌررثع  ..  أِا  اٌٛزذذ١ٓ  اٌسادٞ عشش ٚاٌثأٟ  عشش  ..فغٛف  ٔرعّك  ف١ٙا  فٟ 

ٚٔششذ  و١ف١ح تٕاء  شثىح ِٓ  اٌظفش  ٚزرٝ  اإلزرشاف  .. أِا  اٌٛزذج  اٌثاٌثح عشش  ٚاألخ١شج ِٓ    وث١شًا Networksاٌشثىاخ 

 ٚو١ف١ح  فىٗ  ٚذشو١ثٗ  ..  Laptops  ٘زا  اٌىراب  ٟٚ٘ ششذ   اٌىّث١ٛذش اٌّسّٛي 

ِرطٍثاخ  اٌطاٌة  اٌّدرٙذ  ..    ٘زا  ٘ٛ  اٌىراب  تشىً ِخرظش ..  أسخٛ  أْ  أوْٛ  لذ  ٚفمد فٟ أٔداصٖ تشىً  ٠ٍثٟ  وافح

 ٚأعأي  اهلل  أْ ٠ىرة  ٘زا  فٟ ١ِضاْ  زغٕاذٟ  ٚزغٕاخ  ِٓ  ٠مَٛ  تٕششٖ ٚأْ  ٠دعً  أعّإٌا خاٌظح  ٌٛخٙٗ  اٌمذ٠ش  .....

 شًاـــــىــــــــٚش

 َ/إعّاع١ً اٌشٙاٌٟ  األعرار : 

 (و١ٍح  اٌّدرّعِذسط  فٟ )

 

http://kutub.info/library/book/12928
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  ٗمٙمؽ  ايمٝمف  َمباذسمًا (تؿ ٞميمٝم  ايمذي  سمريده فمعم  اظمقضقع  ضٕمط إ )  Contents\Index  .ايمٖمٜمرساظمحتقيات

 رومؿ  ايمِمٖمحة  اظمقضقع

 2  َمٔمٙمقَمات فمـ  ايم٘متاب

 2 اإلهـــداء

 3  هذا ايم٘متاب  خمِمص ظمـ

 3  ؾم٘مر وسمٗمدير

 4  قٞماــٔمــسمازم

 4  ة  وصمقد  أطمْماءيمٙمٚمراؽمٙمتٛما  دم ضمايم

 5   اظمــٗمـــدَمــــــــــــة

 6 ( Indexاظمحتقيـــــــــات )ايمٖمٜمرس 

 22   َمٗمدَمة  دم  فمٙمؿ احلاؽمقبلم  9  ايمقضمدة  إو

 Introduction 23 َمٗمدَمة( 1-1)

 Computer definition 23 أرم احلاؽمب ػـسمٔمري  (1-2)

 Computer Features 23 أرم احلاؽمب  ٝمزاتـمم (1-3)

 Computer Types 24 أرم احلاؽمب  أصمٜمزة قاعـــأٞم (1-4)

 Personal Computer ( PC)  24  ايمُمخيص احلاؽمب( 1-4-1)

 Server  Computer 24   اخلادم احلاؽمب  (1-4-2)

 Mainframe Computer 24  اظمرىمزي احلاؽمب (1-4-3)

 Workstations  Computer 25  ايمٔمٚمؾ ْمةحم ضماؽمب( 1-4-4)

 Control   Computer 25  ايمتح٘مؿ ضماؽمب (1-4-5)

 26 أرم احلاؽمب دم Data Representation ايمبٝماٞمات متثٝمؾ ىمٝمٖمٝمة و ؿمبٝمٔمة (1-5)

 26 أرم احلاؽمقب دم ايمتخزيٛمٝمة ايمسٔمة ومٝماس وضمدات (1-6)

 Computer components 27 أرم  احلاؽمب َم٘مقٞمات (1-7)

 Hardware 27 يمٙمحاؽمقب اظمادي ايم٘مٝمان (1-7-1)

 Computer components 30 أرم  يمٙمحاؽمب ايمٔماَمة  اظم٘مــــــقٞمات (1-7-0)
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  ٗمٙمؽ  ايمٝمف  َمباذسمًا (تؿ ٞميمٝم  ايمذي  سمريده فمعم  اظمقضقع  ضٕمط إ )  Contents\Index  .ايمٖمٜمرساظمحتقيات

 رومؿ  ايمِمٖمحة  اظمقضقع

 Software 37 ايمػمجمٝمة احلاؽمب َم٘مقٞمات( 1-7-2)

 System Software 38  ايمٛمٓمام زمرجمٝمات (1-7-2-1)

 Application  Software 42 ايمتْمبٝمٗمات زمرجمٝمات (1-7-2-2)

 What is Computer Maintenance 43 احلاؽمقب صٝماٞمة َمٔمٛمك  َما (1-8)

 ports 44 واظمٛماهمذ   power supply  ايمْماومة  وَمزود Case ايمقضمدة  ايمثاٞمٝمة  9 ايم٘مٝمس

 Introduction 45 َمٗمدَمة (2-1)

 Case System 45 ايمبقىمس  أو ايم٘مٝمس (2-2)

 Case Format   45 اخلارصمل  ايمِمٛمدوق أؾم٘مال  (2-2-1)

 Case  Foreign contents 46 ارصمٝمةاخل ايم٘مٝمس  واصمٜمة حمتقيات  (2-2-2)

 Case Interior Contents 47 ايمداطمٙمٝمة ايم٘مٝمس  واصمٜمة حمتقيات (2-2-3)

 Tower Computer Types  47 ايمػمصمل  ايمِمٛمدوق  أٞمقاع  (2-2-4)

 Case System Companies   48 يمٙم٘مٝمس  اظمِمٛمٔمة  ايمممىمات  (2-2-5)

 Power Supply 50  زمايمْماومة  ايم٘مٚمبٝمقسمر  (َمٕمذي)َمزود  (2-3)

 Power Supply Definition 50  ايمْماومة  َمزود  سمٔمريػ (2-3-1)

 Components Power Supply 52 ايمتٕمذية وضمدة فمٚمؾ وؿمريٗمة سم٘مقيـ(2-3-2)

 Power Supply Voltage 52 ايمتٕمذية  وضمدة  صمٜمقد(2-3-3)

 Power Supply Types 54 (ايمْماومة َمزود) ايمتٕمذية وضمدة وأمهٝمة أٞمقاع (2-3-4)

 Power Supply Connectors 55 ايمتٕمذية وضمدة   وأؽمالك  سمقصٝمالت(2-3-5)

 Good Power 59 اجلٝمدة ايمتٕمذية (2-3-6)

 Wattage Power 59 ايمتٕمذية وضمدة  اؽمتْمافمة  (2-3-7)

 Power Supply Fan 59  ايمتٕمذية وضمدة  َمــــــروضمة (2-3-8)

 Power Supply Companies  59  ايمتٕمذية يمقضمدة  اظمِمٛمٔمة  ايمممىمات (2-3-9)

 Power Supply Crash 60  ايمتٕمذية وضمدة  دم  ايمُمائٔمة  إفمْمال (2-3-10)

 Ports/connectors / interface 62    اظمـــٛمــاهمــــــذ (2-4)
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 AC Power Ports 70     ٝمةايم٘مٜمرزمائ  ايمْماومة َمقصؾ َمٛمٖمذ  (2-4-4)

 Serial port \  DB25- 9 Pins \Com \ IOIOI    70     ايمتسٙمسقم   اظمٛمٖمذ  (2-4-5)
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 Motherboard Components 86 اإلم  ايمٙمقضمة  َم٘مــقٞمـــات (3-3)

 Printed  Circuitry  Board 89   اظمْمبقفمة  ايمدوائر  يمقضمة  (3-3-1)

 Socket \Slot CPU 89   اظمٔمايمج  َمٗمبس( 3-3-2)

 North\ South Bridge chipsets 90  ايمُمامرم  واجلرس  اجلٛمقيب  اجلرس ذحيتل ( 3-3-3)

 CMOS chipset 93 ايمسايٚمقس ذحية ( 3-3-4)

 BIOS 94  ايمبايقس   زمرٞماَمج (3-3-5)

 BUSES ( System Bus )   96   ايمبٝماٞمات ٞماومالت  (3-3-6)

 Slots  97 ايمُمٗمقق  (3-3-7)
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 ACR  103و AMR و CNR ايمــــــ ؾمٗمقق  (3-3-7-4)

 IDE (Intelligent  Drive  Electronics) Socket 103ايمــــ َمٗمبس (3-3-8)

 SATA ايمــــ َمٗمبس (3-3-9)

 (Serial Advanced Technology Attachment) Socket  
105 

 106  ايمداطمقم Socket USB 2.0   ايمـــ َمٗمبس(3-3-10)

 Socket Power Supply  106     ايمـــْماومة َمٗمبس ( 3-3-11)

 Front Panel Connectors\Socket   110 زماهلٝم٘مؾ  ايمتقصٝمؾ َمٗمازمس (3-3-12)

 Jumpers\ Shunts  111  اجلٚمػمز ( 3-3-13)

 ITE Chipsets  Winbond and  111 ذحيتل (3-3-14)

 Capacitors 112 اظم٘مثٖمات ( 3-3-15)

 Resistor 113   اظمٗماوَمــة ( 3-3-16)

 Inductors 113    ايم٘مٜمرزمائٝمة اظمٙمٖمات ( 3-3-17)

 Transformer 114  ايم٘مٜمرزمائل اظمـــحقل (3-3-18)

 Diode\ LED   115 ايمـــــــ  (3-3-19)

 Fuse   115 ايمـــــــٖمٝمقز   (3-3-20)

 Ports  \ Interface  116  ايمـــــٚمٛمـاهمذ  (3-3-21)

 Terms In Motherboard 116  إم  ايمٙمقضمة  دم  َمقصمقدة صمدا  َمٜمٚمة َمِمْمٙمحات (3-4)

 How to work the Motherboard 118 إم ايمٙمـــــقضمة سمــٔمـٚمؾ ىمٝمــػ (3-5)

 Quality motherboard   119 يمٙمحاؽمب زمايمٛمسبة  إم ايمٙمقضمة صمقدة أمهٝمة هل َما (3-6)

 Form Motherboard 119 إم ايمٙمقضمة وسمرىمٝمبة ؾم٘مؾ (3-7)

 120 (  Motherboard Types) إم ايمٙمقضمة أٞمقاع (3-8)
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 122 (NLX  Motherboard)   إم ايمٙمقضمات  (3-8-4)

 123 (Features  Motherboard) اجلديدة إم ايمٙمقضمة دم فمٛمٜما سمبحث ايمتل اظمٚمٝمزات (3-9)

 124 (Motherboard Companies) إم  يمٙمقضمة اظمِمٛمٔمة ايمممىمات أومقى (3-10)

 125 (Motherboard Crash) إم ايمٙمقضمة   دم  اظمقصمقدة ايمُمائٔمة  إفمْمال (3-11)

 CPU \ Processor  127 وضمدة  اظمٔماجلة اظمرىمزية  )اظمٔمايمج( ايمقضمدة  ايمرازمٔمة  9 

 CPU \ Processor Definition 128 ( اظمٔمايمج) اظمرىمزية اظمٔمايمج وضمدة سمٔمريػ (4-1)

 CPU Job 128( اظمٔمايمج) اظمرىمزية اظمٔمايمج وضمدة  وـمٝمٖمة (4-2)

 129 ( CPU Components  اظمٔمايمج) اظمرىمزية اظمٔمايمج وضمدة  َم٘مقٞمات (4-3)

 Processor Module 130  اظمٔمايمج   ومٝماس  وضمدة (4-4)

 Determine the processor performance 130  اظمٔمايمج  أداء حيدد  زمامذا (4-5)

 Way processor work 131  اظمٔمايمج     فمٚمؾ ؿمريٗمة (4-6)

 CPU properties 132 اظمرىمزية  اظمٔماجلة  وضمدة طمِمائص (4-7)

 132 (cache memory)  ايمذاىمرة (4-8)

 Cache Memory Levels 134 ايمذاىمرة(  َمستقيات)أومسام  (4-8-1)

 Cache Memory Module 137 اظمخبئة   ايمذاىمرة ومٝماس (4-8-2)

 CPU Bits Types 140  ايمبتات فمدد ضمسب اظمٔماجلات أٞمقاع (4-9)

 CPU Form Types 140 وسمرىمٝمبٜما  ؾم٘مٙمٜما زمحسب اظمٔماجلات أٞمقاع  (4-10)

 Slot   140  ؾمٗمقق  فمعم  سمرىمب  َمٔماجلات  (4-10-1)

 Socket 141َمٗمازمس  فمعم  سمرىمب  َمٔماجلات  (4-10-2)

 CPU Cooling 146 اظمٔمايمج  سمػميد (4-11)
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 Laptops 166 وايمدهمؼمية اظمحٚمقيمة إصمٜمزة ٕٞمٓمٚمة اظمقصمٜمةAMD ذىمة َمٔماجلات (4-14-2-2)

 Servers 167 اخلقادم إصمٜمزة ٕٞمٓمٚمة اظمقصمٜمةAMD  ذىمة َمٔماجلات (4-14-2-3)

 Mini Laptop 169 ـــزمايم  اخلاصة  AMD وذىمة  Intel  ذىمة  َمٔماجلات (4-14-3)

 Breaking speed CPU 172 زماظمٔمايمج  اخلاصة  ايمرسفمة ىمرس (4-15)

 172 ايمرسفمة ىمرس فمٝمقب و َمزايا (4-16)

 Calculate the processor speed 172 اظمٔمايمج رسفمة ٞمحسب ىمٝمػ (4-17)

 173 ايمرسفمة ىمرس فمعم سمسافمد فمقاَمؾ  (4-18)
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 175 ايمرسفمة ىمرس  خماؿمر (4-20)
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 RAM Definition  About   179  ايمذاىمرة  سمٔمريػ  ضمقل (5-2-1)
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 ROM Use  206   همٗمط اظمٗمروءة ايمذاىمرة  اؽمتخداَمات( 5-3-1)
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 220  واظمرٞمة وايمٙمٝمزرية ايمِمٙمبة إومراص حمرىمات ايمقضمدة  ايمسادؽمة 9 
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 Printers 290 وايمْمازمٔمات   Monitors يمُماؾماتاايمقضمدة  ايمثاَمٛمة  9  

 Introduction 291 َمٗمدَمة( 8-1)

 CRT displays (Cathode Ray Tube) 292 ايمسايمب  ايمٗمْمب  أؾمٔمة  أٞمبقب  ؾماؾمات (8-1-1)

 Liquid Crystal Display (LCD)    298 ايمسائٙمة زمايمبٙمقرات ايمٔمرض  ؾماؾمات  (8-1-2)

 PDP (Plasma Display Panel    300)  ايمبالزَما فمرض ؾماؾمات  (8-1-3)

 Light-Emitting Diode -LED 302  ضقئٝمة شمٛمائٝمات  ؾماؾمات  (8-1-4)

 Large Format Display – LFD 303  إزمٔماد  شمالشمٝمة  ايمسٝمٛمامئٝمة  ايمُماؾمات  (8-1-5)

 High Definition   (HD)   305 اجلقدة  فمايمٝمة ؾماؾمات  (8-1-6)

 Three Dimensional (3D) 306 إزمٔماد  شمالشمٝمة زمتٗمٛمٝمة ؾماؾمات ( 8-1-7)

 307 (Projection Systems)  ىمؼم ايمػموصمل ,ايمبٝماٞمات فمرض صمٜماز( 8-1-8)

 CRT-LCD-LED-Plasma-3D 309  ؾماؾمات  زمكم  ايمٖمرق (8-2)

 Ports 311 ايمُماؾمات  سمرىمٝمب َمٛماهمذ( 8-3)



 

 
15 

 انذهاب اىل انفهزس
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 رومؿ  ايمِمٖمحة  اظمقضقع

 Monitors Company   312يمٙمُماؾمات اظمِمٛمٔمة  ايمممىمــات (8-4)

 Monitors Crash 312 يمٙمُماؾمة  ايمُمائٔمة  إفمْمال (8-5)

 Printers  313 ايمْمازمٔمات  (8-6)

 Printers Type    313 ايمْمازمٔمات  أٞمقاع (8-6-1)

 Dot Matrix Printer 313 آزمرية  أو  ايمٛمٗمْمٝمة ايمْمازمٔمة (8-6-1-1)

 Inkjet Printer 316  احلػمية ايمْمازمٔمة  (8-6-1-2)

 Laser Printers 320  ايمٙمٝمزرية ايمْمازمٔمة  (8-6-1-3)

 Thermal Printer 324   احلرارية ايمْمازمٔمة  (8-6-1-4)

 Wide-Format Printers 325  احلجؿ ىمبغمة وايمْمازمٔمة( Plotter) ايمراؽمٚمة  (8-6-1-5)

 326 (Dye-sublimation Printer) ايمِمبٕمة سمِمٔمٝمد ؿمازمٔمة ( 8-6-1-6)

 326 (Portable Printers) اظمحٚمقيمة ايمْمازمٔمة(  8-6-1-7)

 Barcode and Label Printer  327  اظمٙمِمٗمات وؿمازمٔمة ايمبارىمقد ؿمازمٔمة  (8-6-1-8)

 3D Printer   328  ادإزمٔم شمالشمٝمة ايمْمازمٔمة ( 8-6-1-9)

 Printer About  328 ايمْمازمٔمات   ضمقل (8-6-2)

 Printer Company   331يمٙمْمازمٔمات  اظمِمٛمٔمة  ايمممىمات (8-6-3)

 Printer Crash 331 ايمْمازمٔمات دم ايمُمائٔمة  إفمْمال (8-6-4)

 Peripheral devices 334 إصمٜمزة  اظمٙمحٗمة   ايمقضمدة  ايمتاؽمٔمة 9

 Keyboard     335 اظمٖماسمٝمح  يمقضمة  (9-1)

 Keyboard Components 336 اظمٖماسمٝمح  يمقضمة  َم٘مقٞمات (9-1-1)

 Keyboard Work  339   اظمٖماسمٝمح يمقضمة سمٔمٚمؾ ىمٝمػ (9-1-2)

 Keyboard Connectors   340 اظمٖماسمٝمح  يمقضمة  سمقصٝمؾ (9-1-3)

 Keyboard Company     341 اظمٖماسمٝمح  يمٙمقضمة   اظمِمٛمٔمة  ايمممىمات  (9-1-4)

 Keyboard Crash     341 ٖماسمٝمحاظم  يمٙمقضمة    ايمُمائٔمة إفمْمال (9-1-5)
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 رومؿ  ايمِمٖمحة  اظمقضقع

 Mouse      342ايمٖمٟمرة ( 9-2)

 Mouse   342ايمٖمٟمرة أٞمقاع( 9-2-1)

 Mouse Connectors  343  ةايمٖمٟمر   سمقصٝمؾ (9-2-2)

 Mouse Company  344 يمٙمٖمٟمرة  اظمِمٛمٔمة  ايمممىمات (9-2-3)

 344 (Microphone or Mic) اظمٝم٘مرهمقن أو ايمبقق  (9-3)

 345 (Speaker)  ايمسامفمات ( 9-4)

 345 (Trackball) ايمتتبع ىمرة  (9-5)

 346 (Scanner) ايمّمقئل اظماؽمح(  9-6)

 346 (Bar-Code Reader)  ايم٘مقد ومارئ صمٜماز  (9-7)

 347 (Digital Camera) ايمرومٚمٝمة ايم٘ماَمغما ( 9-8)

 347 (Digital Camera) ايمرومٚمٝمة يمٙم٘ماَمغما  ايمممىمات (9-8-1)

 KVM Switch 348صمٜماز   (9-10)       (Joystick)  ايمتح٘مؿ فمِما(  9-9)

 PC 351أؽماؽمٝمات  وَمبادئ  ايمِمٝماٞمة  وطمْمقات  همؽ  وسمرىمٝمب ايم٘مٚمبٝمقسمر ايمقضمدة  ايمٔماذة  9 

 Introduction 352 َمٗمدَمة( 10-1)

 352   اخلسائر  َمـ  ايم٘مثغم جتٛمبؽ  ايمُمخيص  حلاؽمقزمؽ  ايمقومائٝمة ايمِمٝماٞمة  (10-2)

 353 يمٙمتٙمػ وسمٔمرضف  ايمُمخيص احلاؽمب فمعم سم٠مشمر  ومد  ايمتل  ايمٔمقاَمؾ (10-3)

 357 ايمٔمالصمٝمة ايمِمٝماٞمة (10-4)

 358   يمٙمحاؽمب  اظمحٝمْمة  ايمبٝمئة  (10-5)

 Safety precautions 359 إَمان اضمتٝماؿمات (10-6)

 359 إفمْمال صٝماٞمة َمبادئ ( 10-7)

 360 َمُم٘مٙمة  ضمدوث  فمٛمد  أسمٌمف  ىمٝمػ (10-8)

 360 اظمُم٘مٙمة فمـ  اظمْمٙمقزمة اظمٔمٙمقَمات (10-9)

 360   ايمِمٝماٞمة  فمٛمد  هاَمة ومقافمد (10-10)

 361      احلاؽمقب يمِمٝماٞمة  اظمتبٔمة  اخلْمط (10-11)
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 رومؿ  ايمِمٖمحة  اظمقضقع

 361 (PC Tool Kit)  ايمِمٝماٞمة يمٔمٚمٙمٝمة ايمالزَمة إدوات ( 10-12)

 Hardware Maintenance   361 َمادية  ىمٚم٘مقٞمات  اجلٜماز  َمع يمٙمتٔماَمؾ أدوات   (10-12-1)

 364 إم ايمٙمقضمة يمِمٝماٞمة اظمستخدَمة إدوات (10-12-2)

 Software Maintenance 365  اظمٔمٙمقَمات  َمع يمٙمتٔماَمؾ أدوات   (10-12-3)

 366   ايم٘مٚمبٝمقسمر  وجتٚمٝمع  وسمرىمٝمب همؽ ىمٝمٖمٝمة (10-13)

 Case 366  (ايمٛمٓمام  فمٙمبة)  ايم٘مٝمس  همؽ  (10-13-1)

 Power Supply 367  ايمْماومة  َمزود  سمرىمٝمب  (10-13-2)

 368 إم ايمٙمقضمة فمعم(  Processor) اظمٔمايمج سمرىمٝمب  (10-13-3)

 377 (RAM)  ايمٔمُمقائٝمة  ايمذاىمرة سمرىمٝمب   (10-13-4)

 380 وجتٜمٝمزها ايم٘مٝمس دم Motherboard إم ايمٙمقضمة سمرىمٝمب   (10-13-5)

 385  اظمرٞمة و اظمّمٕمقؿمة إومراص وحمرك ايمِمٙمب ايمٗمرص سمرىمٝمب ( 10-13-6)

 CARDS 394 روتايم٘م سمرىمٝمب   (10-13-7)

 397 (واإلطمراج اإلدطمال وضمدات) اظمٙمحٗمة إصمٜمزة سمرىمٝمب   (10-13-8)

 398 ايم٘مٜمرزمائٝمة زمايمْماومة اجلٜماز وسمزويد وإصمٜمزة ايمٗمْمع سمرىمٝمب زمٔمد َماذا (10-14)

 399 أرم  احلاؽمب  همؽ  ىمٝمٖمٝمة (10-15)

 400 ايمتتبع زمْمريٗمة إفمْمال إصالح ىمٝمٖمٝمة (10-16)

 Networks  408ايمُمب٘مات    ايمقضمدة  احلادي  فممم  9

 Introduction   409 َمٗمدَمة ( 11-1)

 Networks definition 409 ايمُمب٘مات  سمٔمريػ( 11-2)

 Networks importance 410 ايمُمب٘مات   ٝمةأمه (11-3)

 Defects Networks 411 ايمُمب٘مات  فمٝمقب (11-4)

 Networks Types   411 ايمُمب٘مات  أٞمقاع (11-5)

 411 اجلٕمرادم ايمٛمْماق ضمٝمث َمـ ايمُمب٘مات  أٞمقاع (11-5-1)
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 417 اهلٛمدد  ايمتِمٚمٝمؿ ضمٝمث َمـ ايمُمب٘مات  أٞمقاع (11-5-2)

 420 زمبٔمّمٜما إصمٜمزة فمالومة ضمٝمث َمـ ايمُمب٘مات أٞمقاع (11-5-3)

 421   وايمبٛمٝمة ايمت٘مقيـ ضمٝمث َمـ ايمُمب٘مات أٞمقاع (11-5-4)

 423   ايمتقصٝمؾ  ؿمريٗمة ضمٝمث َمـ ايمُمب٘مات أٞمقاع (11-5-5)

 431 ايمُمب٘مات َمـ    أطمرى أٞمقاع (11-5-6)

 Networks Components 432 ايمُمب٘مات  َم٘مقٞمات (11-6)

 Repeater 433ايمــــــ  اإلؾمارات  َمستٗمبؾ صمٜماز  ( 1-7-11)      أصمٜمزة ايمُمب٘مات(11-7)

 HUB 434ايمــــــ ايمُمب٘مة َمقزع صمٜماز (  11-7-2)

 Bridge 435 ايمــــــ  اجلرس صمٜماز  ( 11-7-3)

 Switch 435 ايمــــــ  اظمٗمسؿ  صمٜماز (  11-7-4)

 Router 436 ايمــــــ  اظمقصمف  صمٜماز(   11-7-5)

 Getaway  437 زمقازمة ايمٔمبقر Cloud          (11-7-7) ـــــايمـ  ايمٕمٝمٚمة   صمٜماز   (11-7-6)

 439    ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات دم اظمستخدَمة  إصمٜمزة (11-8)

 Access Point 439 ايمــــ  أو رايمٔمبق ٞمٗماط   (11-8-1)

 Client Adapters and Client Software 440 ايمــــ  أو  ايمٔمٚمٝمؾ  حمقٓت   (11-8-2)

 Antennas   441 ايمــــ  أو  اهلقائٝمات   (11-8-3)

 Wireless LAN Controller 441 ايمــــ  أو   ايم٘مقٞمؼمول   (11-8-4)

 Outdoor Wireless 442 ايمــــ  اخلارصمل ايمالؽمٙم٘مل   (11-8-5)

 Transmission Mode 442  ايمُمب٘مات دم اظمٔمٙمقَمات ٞمٗمؾ ؿمريٗمة (11-9)

 IP Address 443 ايمُمب٘مات دم ايمٔمٛمقٞمة (11-10)

 Protocols   448  ايمػموسمقىمقٓت( 11-11)

 TCP\IP  Model 453 ؿمبٗمات( 11-12)

 Network Device Symbols   458  ايمُمب٘مة  أصمٜمزة  أيٗمقٞمات (11-13)

 Making Network 459 طمْمقات  جتٜمٝمز  وسمرىمٝمب  ايمُمب٘مةاٞمٝمة فممم  9  ايمقضمدة  ايمث
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 رومؿ  ايمِمٖمحة  اظمقضقع

 Introduction  460 َمٗمدَمة (12-1)

 Network building Steps    460 ايمُمب٘مة  زمٛماء  َمراضمؾ (12-2)

 Network Tools     462ايمُمب٘مة  يمبٛماء  اظمتْمٙمبة  إدوات( 12-3)

 Making  Network 468 ايمُمب٘مة  وزمٛماء  سمرىمٝمب (12-4)

 NIC 469  ايمُمب٘مة  ىمروت  ىمٝمبسمر( 12-4-1)

 469   اجلاك  أو  ايمٛمٗمْمة  الم ايمسقيتش  َمـUTP ايم٘مازمؾ  وجتٜمٝمز إفمداد   (12-4-2)

 476 اجلدران  فمعم   ٘مبٝمٛمةوايم اظماؽمقرة أو  ايمؼميٛم٘مات  وجتٜمٝمز سمرىمٝمب   (12-4-3)

 Face plate 477  فمعم  وسمرىمٝمبٜما اجلاك أو  ايمٛمٗمْمة  جتٜمٝمز    (12-4-4)

 480   اجلاك  أو  وايمٛمٗمْمة  إؽمالك  سمرومٝمؿ   (12-4-5)

 481      ايم٘مٚمبٝمقسمر الم اجلاك او  ايمٛمٗمْمة  َمـ ىمٝمبؾ  جتٜمٝمز (  12-4-6)

 481         ايم٘مٚمبٝمقسمر  صمٜماز  الم  ايمسقيتش َمـ  ايمتقصٝمؾ   اطمتبار   (12-4-7)

 482 ايمسقيتش وفمعم اجلٜماز فمعم ايم٘مازمؾ وسمقصٝمؾ سمرىمٝمب   (12-4-8)

 482   ايم٘مٚمبٝمقسمر  يمألصمٜمزة  إطمرى  ايم٘مازمالت  جتٜمٝمز   (12-4-9)

 482 ( ايمروسمر)  اظمقدم  الم ايمسقيتش  َمـ  ىمٝمبؾ  سمقصٝمؾ   (12-4-10)

 483    ايم٘مازمالت  ورزمط وسمٛمٓمٝمؿ  جتٚمٝمع (12-4-11)

 483   حمؼمف ؾمب٘مات  سوَمٜمٛمد  همٛمل  يمتِمبح  ايمتايمٝمة  إطمْماء  جتٛمب (12-5)

 Software    487 زمرجمٝماً   ايمُمب٘مة  جتٜمٝمز ( 12-6)

 Laptop   488  ايم٘مٚمبٝمقسمر  اظمحٚمقل ايمقضمدة  ايمثايمثة فممم  9 

 Laptop Definition     489  اظمحٚمقل  ايم٘مٚمبٝمقسمر سمٔمريػ (13-1)

 Features Laptop 490  اظمحٚمقل  ايم٘مٚمبٝمقسمر  ممٝمزات (13-2)

 Defects Laptop 490 اظمحٚمقل  ايم٘مٚمبٝمقسمر  فمٝمقب (13-3)

 PC 490  اظم٘متبل  وايم٘مٚمبٝمقسمر Laptop   اظمحٚمقل  ايم٘مٚمبٝمقسمر   زمكم ايمٖمرق (13-4)

 Laptop Components    491   اظمحٚمقل  ايم٘مٚمبٝمقسمر  َم٘مقٞمات (13-5)
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 Laptop Case 491  ايم٘مٝمس   (13-5-1)

 Laptop Motherboard 493   إم  ايمٙمقضمة   (13-5-2)

 Laptop Processor(CPU)  494   اظمٔمايمج  (13-5-3)

 Laptop RAM 495    ايمٔمُمقائٝمة  ايمذاىمر   (13-5-4)

 Video Card Laptop 496 ايمُماؾمة ىمرت   (13-5-5)

 Laptop Display 500 ايمُماؾمة  (13-5-6)

 Laptop Hard Disk (HDD) 506  ايمِمٙمب ايمٗمرص   (13-5-7)

 Optical Drive Laptop 507  ايمّمقئل اظمُمٕمؾ  (13-5-8)

 Keyboard  Laptop 507  اظمٖماسمٝمح يمقضمة   (13-5-9)

 Bluetooth   Laptop 508  ايمبٙمقسمقث   (13-5-10)

 Wireless  Laptop 509   ريمسايمقاي  (13-5-11)

 Internal \ Built-in Webcam in Laptop 511    ايم٘ماَمغمة  (13-5-12)

 Mice and Pointing Devices Laptop 513 واظم٠مذات  ايمٖمٟمرة  (13-5-13)

 Microphone Laptop 514اظمٝم٘مروهمقن    (13-5-14)

 Internal Speaker Laptop 515 ايمسامفمات   (13-5-15)

 Laptop keyboard LED light 515     ايم٘مُماف   (13-5-16)

 516 (Indicator laptop) ايمّمقئٝمة اظم٠مذات  (13-5-17)

 517 (Battery  laptop)  ايمبْمارية  ( 13-5-18)

 521 (Shipper\ Adapter  laptop)   اظمحقل  أو ايمُماضمـ ( 13-5-19)

 524 (Expansion Buses and Ports  laptop)   ايمٛمقاومؾ  وايمُمٗمقق اظمٛماهمذ(  13-5-20)

 529 ( Docking Station Laptop ) اظمحٚمقل ايم٘مٚمبٝمقسمر فمٚمؾ حمْمة   (13-5-21)

 530 (Weight)  ايمقزن (13-6)

 Laptop Types 530 اظمحٚمقل  ايم٘مٚمبٝمقسمر  أٞمقاع (13-7)

 Laptop Types 530 اظمِمٛمٔمة  ايمممىمة  ضمٝمث  َمـ اظمحٚمقل  ايم٘مٚمبٝمقسمر  أٞمقاع (13-7-1)
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  ٗمٙمؽ  ايمٝمف  َمباذسمًا (تؿ ٞميمٝم  ايمذي  سمريده فمعم  اظمقضقع  ضٕمط إ )  Contents\Index  .ايمٖمٜمرساظمحتقيات

 رومؿ  ايمِمٖمحة  اظمقضقع

 Removal and installation laptop 531 اظمحٚمقل ايم٘مٚمبٝمقسمر  وسمرىمٝمب  همؽ (13-8)

 Laptop 345 اظمحٚمقل  ايم٘مٚمبٝمقسمر  دم سمٕمغمها  يٚم٘مٛمٛمل  ايمتل  ايمٗمْمع هل  َما (13-9)

 Shortcuts terms 547ايم٘متاب    دم  اظمقصمقدة آطمتِمارات

 References 555اظمراصمع  

 Foreign books 556 إصمٛمبٝمة  ايم٘متب  َمـ  اظمراصمع

 Arabic books 556  ايمٔمرزمٝمة  ايم٘متب  َمـ  اظمراصمع

 556 إصمٛمبٝمة  اظمقاومع  َمـ  اظمراصمع

 558 ايمٔمرزمٝمة  اظمقاومع  َمـ  اظمراصمع

 559  همٝمديق َمع  هذه  ايم٘مقرؽمات   احلاؽمقب صٝماٞمة سمٔمٙمؿ

 

 

 

 

 بسم  اهلل  نبداء  متوكلني  على  اهلل  ...               
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حلاسىبهقدهح يف علن ا
Introduction to Computer Science 

 املهُدس  احلقيقي  
ٌزٞ   ٠ؼشف  وً  ِىٛٔبد  اٌسبعٛة  ثبٌزفص١ً ..لطؼًخ  ٘ٛ ا

لطؼخ ..  ِٚب ٘ٛ  ػٍّٙب  ٚو١ف رؼًّ ِٚب  ٟ٘  أٔٛاػٙب ٚأشىبٌٙب 

..ٚ٘ٛ  اٌّزبثغ ٌىً  خذ٠ذ ِٕٙب ٚاٌزٟ  رٕضي  فٟ  ٚو١ف١خ  ص١بٔزٙب 

 .. األعٛق   .. فىٓ  أٔذ  راٌه  إٌّٙذط اٌسم١مٟ
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 . وايمدومة يمٙمرسفمة ضامٞما أٞمقافمٜما زمٚمختٙمػ ايمٔمٙمٚمٝمة اظمسائؾ ضمؾ دم اإلٞمسان يمتسافمد صٚمٚمت آيمة   Computer : آيم٘مؼموين احلاؽمقب

 يسٜمؾ زمقاؽمْمتٜما وايمتل أيمة هلذه ايمتُمٕمٝمؾ زمرجمٝمات : ٞمقفمكم فمعم ايمػمجمٝمات وهذه ايمػمجمٝمات دون َمـ هلا ومٝمٚمة ٓ زم٘مامء وصامء أيمة وهذه

ومبؾ  َمـ سمٔمد ايمتل سمٙمؽ ايمػمجمٝمات  َمـ ايمثاين ايمٛمقع . وومقدها ٞمٖمذ ايمتل ىمايمسٝمارة ٞماهمٔمة نمغم آيمة احلاؽمقب يِمبح وزمدوهنا أيمة ايمتٔماَمؾ َمع

يمٙمحاؽمقب  سمٗمديٚمٜما جيب احلاؽمقب زمقاؽمْمة ضمٙمٜما يراد ايمٔمٙمٚمٝمة اظمسائؾ َمـ َمسٟميمة همٟمي . وأهداهمٜما أٞمقافمٜما زمٚمختٙمػ حلاؽمقبا َمستخدَمل

اظمٛمْمٗمل  ايمتٗمديؿ وهذا -ايمٛمتائج إصدار شمؿ وَمـ زمٚمٔماجلتٜما يمٝمٗمقم احلاؽمقب يٖمٜمٚمٜما ايمتل ايمػمجمة وؽمائؾ َمـ وؽمٝمٙمة زمٟمي َمٛمْمٗمل زمٟمؽمٙمقب

 . احلاؽمقب زمرجمة أي  Computer Programming زمايمػمجمة ئمرف

 

صمٜماز ايم٘مؼموين يٚم٘مـ زمرجمتف يم٘مل يٗمقم زم١مدطمال وَمٔماجلة ايمبٝماٞمات وختزيٛمٜما واؽمؼمصمافمٜما وإصمراء ايمٔمٚمٙمٝمات احلاؽمقزمٝمة "احلاؽمب  أرم  هق  

 "واظمٛمْمٗمٝمة فمٙمٝمٜما 

 . "أطمرى  زمِمقرة يمٙمٚمستخدم إـمٜمارها أو ختزيٛمٜما شمؿ وَمـ َمٔماجلتٜما شمؿ وَمـ ايمبٝماٞمات زماؽمتٗمبال يٗمقم إيم٘مؼموين صمٜماز فمـ فمبارة "أو هق 

 ايمُمب٘مات,ايمتخزيـ – اإلطمراج - اظمٔماجلة - ايمبٝماٞمات " ايم٘مٙمامت َمٔمٛمك َما وأن " ---- 

 ايمتل ٓ ،هماظمٔمٙمقَمات َمٔمٜما يتٔماَمؾ أن احلاؽمب مت٘مـ زمْمريٗمة يمٙمحاؽمب سمدطمؾ َم٘متقزمة َمٔمٙمقَمات أية هل:(data input I/P) ايمبٝماٞمات 

 .يمٙمحاؽمب زمايمٛمسبة زمٝماٞمات سمٔمتػم ٓ َمٔمٜما ايمتٔماَمؾ احلاؽمب يستْمٝمع

 آطمر - إلم ؾم٘مؾ َمـ ايمبٝماٞمات حتقيؾ فمٚمٙمٝمة هل 9(processing) اظمٔماجلة

 . همٜمٚمٜما َمـ احلاؽمب َمستخدم يتٚم٘مـ ؾم٘مؾ إلم ايمبٝماٞمات اؽمؼمصماع أو إـمٜمار فمٚمٙمٝمة هل 9(Data output O/P) ايمبٝماٞمات  إطمراج

  .احلاؽمب فمامل دم ذاىمرة ويسٚمك ٓضمًٗما فمٜمآؽمؼمصما زمايمبٝماٞمات آضمتٖماظ فمٚمٙمٝمة هل9(storage) ايمتخزيـ

 همٗمط أو اشمٛمكم ضماؽمبكم َمـ ايمُمب٘مة سمت٘مقن أن همٝمٚم٘مـ ىمثغًما أو ومٙمٝمال فمددها ي٘مقن ومد ) احلاؽمبات َمـ جمٚمقفمة هل9 (networks) ايمُمب٘مات

 . ايمبٔمض ٜمازمٔمّم َمع ايمبٝماٞمات سمبادل َمـ همتتٚم٘مـ ايمبٔمض زمٔمّمٜما َمع َمرسمبْمة ( احلاؽمبات َمـ اظماليكم سمتّمٚمـ أن إلم متتد ومد

 

 

 9وَمـ أهؿ هذه اظمٚمٝمزات َما ئمتػم احلاؽمب أرم َمـ إصمٜمزة ايم٘مؼموٞمٝمة ايمتل متٝمزها فمـ نمغمها َمـ إصمٜمزة اإليم٘مؼموٞمٝمة 

 وايمِمقر وايمِمقت  وايمٖمٝمديق ايمٗمدرة فمعم إدطمال وختزيـ واؽمؼمصماع ايمبٝماٞمات ىمإرومام واحلروف اهلجائٝمة- 

 ٙمٝمات ضمسازمٝمة فمٙمٝمٜما ىماجلٚمع وايمْمرح وفمٚمٙمٝمات َمٛمْمٗمٝمة ىماظمٗمارٞمة زمكم جمٚمقفمة ومٝمؿ-إَم٘ماٞمٝمة َمٔماجلة ايمبٝماٞمات ىمــــــ١مصمراء فمٚم 

  يمــ٘مل يٗمقم زمتٛمٖمٝمذ أفمامل حمددة - "إفمْماء سمٔمٙمٝمامت وأواَمر يمٙمحاؽمـب أرم"إَم٘ماٞمٝمة زمرجمة احلاؽمـب أرم 

 ىIntroductionمػدمظىى(1-1)

 Computer definition تطروفىالحادبىاآلليى(1-2)

 Computer Featuresىمموزاتىىالحادبىاآلليى(1-3)
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احلاؽمب  -احلاؽمب ايمُمخيص داَمٜما وهل9يٚم٘مـ سمٗمسٝمؿ احلاؽمب أرم إلم مخسة أٞمقاع زمحسب ومدرهتا فمعم اظمٔماجلة وايمتخزيـ وزمحسب اؽمتخ

 وضماؽمب ايمتح٘مؿ - ,حمْمة ايمٔمٚمؾ ,احلاؽمب اظمرىمزي ,اخلادم

 

 ( Microcomputer )يٚم٘مـ سمٔمريػ هذا ايمٛمقع زماؽمؿ احلاؽمب ايمدومٝمؼ أو اظمٝم٘مروىمٚمبٝمقسمر

ويٚمٝمز هذا ايمٛمقع أٞمف أضمادي آؽمتخدام زمٚمٔمٛمك أٞمف يستخدم َمـ ومبؾ همرد -  أو احلاؽمب ايمِمٕمغم

, Computer Desktop ؾم٘مال احلاؽمب ايمُمخيص ) احلاؽمب اظم٘متبلوَمـ أ -واضمد

احلاؽمب  , Home Computer احلاؽمب اظمٛمزرم , Notebook احلاؽمب اظمحٚمقل

 .( Computer Assistant اظمسافمد 

 

هق فمبارة فمـ ضماؽمب يسٚمح زمتٔمدد اظمستخدَمكم يمٙمجٜماز ويٚمتاز زمٗمدرات 

 وأ احلاؽمب ايمُمخيص َمتقؽمْمة َمـ ضمٝمث اظمٔماجلة وايمتخزيـ سمٖمقق إَم٘ماٞمٝمات

 يٚم٘مـ أن يرسمبط زمجٜماز احلاؽمب اخلادم فمدة أصمٜمزة ضماؽمب ؾمخِمٝمة سمسٚمك

(Client)بؾ سمقصٝمؾ يٚمتد َمـ َمقومع اظمستخدم )احلاؽمب ٝمسمرسمبط فمـ ؿمريؼ ىم

ؽمب وَمـ أَمثٙمة هذا احلاؽمب9 احلا- ايمُمخيص ( إلم َمقومع احلاؽمب اخلام 

 ت -اظمستخدم دم اجلاَمٔمة وايمممىما

 

 

احلاؽمبات زمٗمدرات هائٙمة دم اظمٔماجلة وَمُمارىمة ايمبٝماٞمات  يٚمتاز هذا ايمٛمقع َمـ

َمـ ومبؾ اظمستخدَمكم ويتؿ آرسمباط زماظمستخدَمكم فمـ ؿمريؼ وضمدة سمسٚمك 

وَمـ -سمت٘مقن َمـ ؾماؾمة فمرض ويمقضمة َمٖماسمٝمح ( Terminal )هناية ؿمرهمٝمة

 . أَمثٙمة هذا ايمٛمقع ضماؽمب إضمقل اظمدٞمٝمة ووزارة ايمدهماع  وايمْمغمان

 

 Computer Typesأنواعىأجؼزةىىالحادبىاآلليى(1-4)

 Personal Computer ( PC )الحادبىالذخصيىى (1-4-1)

 Server  Computerالحادبىالخادمى:ىىى(1-4-2)

: 

 Mainframe Computerالحادبىالمركزيىىى(1-4-3)
: 
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ويم٘مـ -  احلاؽمب ايمُمخيص َمـ ضمٝمث أن اجلٜماز اظمستخدم واضمد فمادة سمُمبف حمْمة ايمٔمٚمؾ

خيتٙمػ فمـ احلاؽمب ايمُمخيص دم ومدراسمف ايم٘مبغمة دم فمٚمٙمٝمات اظمٔماجلة سمٔمدد اظمٜمام اظمٛمٖمذة 

طماليمف وسمتٝمح حمْمة ايمٔمٚمؾ َمُمارىمة ايمبٝماٞمات زمكم احلاؽمبات ايمُمخِمٝمة ٞمٖمسٜما زمدون 

 اظمِماٞمع -وأَمثٙمة هذه اظمحْمات حمْمات فمٚمؾ اظمختػمات و-  طمادم

 

يستخدم هذا احلاؽمب ظمٜمام طماصة سمتٚمثؾ دم فمٚمٙمٝمات ايمتح٘مؿ واظمراومبة 

يمألصمٜمزة ايمِمٛمافمٝمة ووؽمائؾ ايمٛمٗمؾ ىمايمْمائرات ووؽمائؾ آسمِمال 

 ىمايمسٛمؼمآت ونمغم ذايمؽ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Workstations  Computerحادبىمحطظىالطملىىى(1-4-4)

 Control   Computerحادبىالتحكمىىى(1-4-5)
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وزمام أن احلاؽمب صمٜماز ايم٘مؼموين -  ايمبٝماٞمات واؽمؼمصمافمٜما وَمٔماجلتٜما صمٜماز احلاؽمب فمبارة فمـ صمٜماز ايم٘مؼموين يٚمتاز زمخِمائص َمٔمٝمٛمة ىمتخزيـ

إَما هلا ضمايمتكم فمادة Electrical signal  9ىمٜمرزمائٝمة وضمٝمث أن اإلؾمارة ايم٘مٜمرزمائٝمة  "ٞمبّمات" Signalsئمٛمل أٞمف يستخدم إؾمارات 

ؽمتخدام هاسمكم يمذا هم١من متثٝمؾ ايمبٝماٞمات داطمؾ احلاؽمب ي٘مقن زما- إؾمارة َمقصمبة أو ؽمايمبة "أردت ومؾ  أو إن- وصمقد اإلؾمارة أو فمدم وصمقدها 

( يمتٚمثٝمؾ ايمبٝماٞمات زمحٝمث أن ايمرومؿ صٖمرو  واضمداحلايمتكم إٓ أن زمٝماٞمات احلاؽمب سمٔمتػم زمٝماٞمات رومٚمٝمة شمٛمائٝمة زمٚمٔمٛمك أٞمف يستخدم أضمد ايمرومٚمكم )

فمعم أؽماس  يمذا يٗمقم احلاؽمب زمايمتٔماَمؾ َمع ايمبٝماٞمات- يٚمثؾ فمدم وصمقد اإلؾمارة أي ؽمايمبة ( 0( يٚمثؾ وصمقد اإلؾمارة أو أهنا َمقصمبة زمٝمٛمام )1)

( همٚمثاًل يمتٚمثٝمؾ ضمرف اهلجاء )أ( فمٙمـــك Bits) ( وايمتل سمسٚمك زمتاتصٖمرو واضمد وايمتل سمت٘مقن َمـ إرومام )( Byte)متثٝمٙمٜما زمإرومام ايمثٛمائٝمة 

 (.11000110) احلاؽمب هم١من احلرف يٚمثؾ زمرومؿ شمٛمائل يت٘مقن َمـ شمامن زمتات  زمايمُم٘مؾ ايمتارم

وهق فمبارة فمـ ايمٙمٕمة ايمتل حتقل َمـ يمٕمة اإلٞمسان إلم يمٕمة أيمة - و ايمٙمٕمة ايمتل حتقل َما 9(Assembly) ويتؿ ىمؾ ذايمؽ فمـ ؿمريؼ زمرٞماَمج يدفمك

( واحلروف ايمِمٕمغمة Capitalوهل سمٖمرق زمكم احلروف ايم٘مبغمة) (ASCII code) ؾمٖمرة أؽم٘مل زمكم احلروف وأيمة سمسٚمك

(Small فمٛمد ىمتازمة)*ثٛمائٝمة أو َما يسٚمك زمايمُمٝمٖمرات دم ؾمٖمرة أؽم٘ملايم إرومامزمسب أهنا ختتٙمػ همٝمام زمٝمٛمٜما دم  *ىمٙمٚمة ايمرس 

( (ASCII code -أَما ىمتازمة إي رء وىمٙمام اضمتقت ىمٙمٚمة ايمرس فمعم أرومام وضمروف ىمٙمام ىماٞمت يمٕمتٜما أصٔمب وزمايمتارم يِمٔمب هم٘مٜما زمسٜمقيمة 

 .ASCII code)) أطمر همال ختتٙمػ أزمدا دم يمٕمة ءاظمستخدم أو ايم٘متازمة فمعم ايمقرد أو فمعم أي ر ىماؽمؿ  أطمر

 

وفمادة يٚمثؾ ايمبايت ايمقاضمد ضمرهمًا  هجائٝمًا أو فمالَمة - (Bits) يت٘مقن ايمبايت َمـ ؽمٙمسة َمـ شمامٞمٝمة أرومام سمسٚمك زمتات9  (Byte)يمبايت ا ,0

 طماصة َمثؾ فمالَمة آؽمتٖمٜمام أو ايمتٔمجب-

10)ويساو سمٗمريبا (K.B) (زمايت ويُمار يمف زمايمرَمز1024يت٘مقن َمـ )9 (  Kilobyte) ايم٘مٝمٙمقزمايت ,1
3

 ( زمايت -

ويساوي ( M.B) ( زمايت ويُمار أيمٝمف زمايمرَمز1024×1024( ىمٝمٙمق زمايت أي )1024و يت٘مقن َمـ )9  ( Megabyte) تاظمٝمجازماي ,2

10)سمٗمريبا 
6

 زمايت -(

10)( ويساوي سمٗمريبا G.B) َمز َمٝمجا زمايت ويُمار أيمٝمف زمايمر( 1024و يت٘مقن َمـ )9 ( gigabyte)صمٝمجا زمايت  ,3
9

 (زمايت -

10ويساوي سمٗمريبا )( T.B) صمٝمجا زمايت ويُمار أيمٝمف زمايمرَمز (1024و يت٘مقن َمـ )9 ( terabyte) سمغما زمايت ,4
12

 (زمايت -

10)ويساوي سمٗمريبا ( P.B) ( سمغما زمايت ويُمار أيمٝمف زمايمرَمز1024و يت٘مقن َمـ )9  (petabyte)زمٝمتا زمايت  ,5
15

 زمايت(

10ويساوي سمٗمريبا )( E.B) ( زمٝمتا زمايت ويُمار أيمٝمف زمايمرَمز1024و يت٘مقن َمـ )9 ( Exabyte) إىمسازمايت ,6
18

 ايت -(زم

 دبىاآلليفيىالحاىData Representationىطبوطظىوىكوغوظىتمثولىالبواناتى(1-5)

 وحداتىقواسىالدطظىالتخزونوظىفيىالحادوبىاآلليىى(1-6)
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10)ويساوي سمٗمريبا ( Z.B) ( إىمسا زمايت ويُمار أيمٝمف زمايمرَمز1024و يت٘مقن َمـ )9  (Zitabyte)زيتا زمايت  ,7
21

 زمايت -(

10)ويساوي سمٗمريبا ( Y.B) ( زيتا زمايت ويُمار أيمٝمف زمايمرَمز1024و يت٘مقن َمـ )9  (Yobabyte)يقزمازمايت  ,8
24

 زمايت -(

 هماظمٝمجا هغمسمز --  ومٝماس قضمداتزم متتع أرم احلاؽمب أصمٜمزة َمٔمٓمؿ أن زمايمذىمر اجلدير MHz يمٙمٚمٔمايمج ايمسافمة سمردد يمٗمٝماس وضمدة وهل 

 وضمدة همت٘مقن ايمْماومة ٓؽمتٜمالك زمايمٛمسبة أَما  bps ايمثاٞمٝمة دم زمايمبت ايمٗمٝماس وضمدة همت٘مقن ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ أَما اظمٔمايمج رسفمة فمٛمٜما فمـ وئمػم

-ورسفمة  ايمدوران  سمٗماس  Pixel زمقصة ىمؾ دم ايمٛمٗماط زمٔمدد ايمٗمٝماس همٝم٘مقن ايمِمقرة وضقح طمِمائص فمـ ٞمتحدث وفمٛمدَمازمايمقات  ايمٗمٝماس

 ( X)  زماظمٔمٝمار همٝمٜما ايمبٝماٞمات ومراءة رسفمة ويٗماس -  RPM700 همٛمٗمقل رسفمة  ايمدوران يمٙمٗمرس ايمِمٙمب RPMزمقضمدة  ايمدورة دم ايمدومٝمٗمة  

- 1X) إومراص سمٛمدرج  زمكم  رسفمة  ومراءة  ايمبٝماٞمات ظمحرىمات أنضمٝمث  CD\DVDَمثؾ  رسفمات  ومراءة  ايمبٝماٞمات  دم  حمرىمات إومراص 

2X –4X  24X – 40X – 48X-54X )  وأيّما  هٛماك  أَمثٙمة  ىمثغمة  فمـ  رسفمة  ومراءة ايمبٝماٞمات َمثؾ  رسفمة  ومراءة ايمبٝماٞمات  دم  ؾمٗمقق

  دم رسفمة  ومراءة  ايمبٝماٞمات  همٝمام  زمكم ( X)  اظمٔمٝماروأيّما يستخدم    (1X-2X-4X-8X-16Xوهل )   PCI Express Slotايمـــ  

 --  CPU \ Processorواظمٔمايمج    Cache Memoryايمذاىمرة  اظمخبئة 

 

 

 

 

 

 يت٘مقن  احلاؽمب  أرم  زمُم٘مؾ فمام  َمـ  9

 ونمغمها ايمٖمٟمرة ,اظمٖماسمٝمح يمقضمة ,ايمُماؾمة َمثؾوظمسٜما  َمُماهدهتا يٚم٘مـ ايمتل وهل9 (Hardware)  َمادية َم٘مقٞمات   ,0

 ايمػمجمٝمات اظمختٙمٖمة َمثؾ فمٚمٙمٜما سمٟمشمغم ٞمرى أن يٚم٘مـ ويم٘مـ َمُماهدهتا ـيٚم٘م ٓ ايمتل سمٙمؽ وهل:  (Software)  زمراجمٝمة َم٘مقٞمات ,1

 . ايمتُمٕمٝمؾ وأٞمٓمٚمة

 

 ايمٗمقل ويٚم٘مـ-  احلاؽمقب َمٛمٜما يت٘مقن ايمتل اظمٝم٘ماٞمٝم٘مٝمة وإصمزاء اإليم٘مؼموٞمٝمة ايمٗمْمع ىمؾ هق9 (Hardware)  يمٙمحاؽمقب  اظمادي ايم٘مٝمان

 وهل 9 ايمقضمدات  هذه وصمقد زمدون ايمٔمٚمؾ أرم يمٙمحاؽمب يٚم٘مـ ٓ وايمتل ٝمةايمتايم ايمرئٝمسٝمة إرزمٔمة ايمقضمدات َمـ يت٘مقن رومٚمل ضماؽمقب أي أن

 ىComputer components مكوناتىالحادبىىاآللي (1-7)

 ىHardwareالكوانىالماديىللحادوبىى(1-7-1)
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 أرم ايمٗمارئ أو ايمّمقئل اظماؽمح  اظمٖماسمٝمح - ايمٖمٟمرة - صمٜماز يمقضمة َمثؾ9  (Input Units I/P)اإلدطمال  وضمدات .1

. (Barcode Reader). 

 Hard )ايمٗمرص ايمِمٙمب  ايمدائٚمة ـيخزتايم وضمدة فمٙمٝمٜما إَمثٙمة أؾمٜمر وَمـ9   (Memory Units) اخلزن أو احلاهمٓمة وضمدات .2

Disk    )ايمٔمُمقائٝمة ايمذاىمرة أو .(RAM) 

  - ايمٛمازمض احلاؽمقب ومٙمب وهق    (Processor)اظمٔمايمج أمهٜما وَمـ9  (Central Processing Unit) اظمرىمزية اظمٔماجلة وضمدات .3

 .وايمسامفمات وايمُماؾمة ايمْمازمٔمات َمثؾ9 (Output units) اإلطمراج وضمدات .4

 أو  إطمراج وضمدات أو إدطمال ىمقضمدات سمِمٛمٝمٖمٜما ٓ يٚم٘مـ اٞمف إٓ أرم احلاؽمب داطمؾ َمٜمٚمة أطمرى وضمدات سمقصمد أٞمف زمايمذاىمر اجلدير

 يقم9 ىمام ذىمرها ويٚم٘مـ طمزن وضمدات ضمتك أو َمٔماجلة وضمدات

 ايمِمٛمدوق وىمذيمؽ power supply ايم٘مٜمرزمائٝمة ايمْماومة َمزود َمثؾ9( Support Hardware Unit) ايمدافمؿ ايمٔمتاد وضمدات -1

 .  (Motherboard)إم ايمٙمقضمة وىمذيمؽ.  (Case)سزمايم٘مٝم َما يسٚمك أو يمٙمحاؽمب اخلارصمل

 سم٘مقن أن مم٘مـ وهل وايمٙمٝمزرية حمرىمات  إومراص ايمِمٙمبة  واظمرٞمة َمثؾ :(Write _ Read unit) وايم٘متازمة ايمٗمراءة وضمدات -2

 يمٔمٚمؾ رضوري نمغم وصمقدها أن إٓ اخلزن وضمدة دم  SSDأو (  (Hard Disk ايمٗمرص ايمِمٙمب   ايمدائٚمة دائٚمة َمثؾ ختزيـ وؽمائط

 احلاؽمب- ئمٚمؾ ضمتك أرم دم احلاؽمب ي٘مقن أن جيب ايمذي  SSDأو (  (Hard Disk ايمٗمرص ايمِمٙمب  زمخالف أرم احلاؽمب

 يمٛمٗمؾ ايمقضمدات هذه سم٘مقن همٗمد مجٝمٔما ايمسازمٗمة ايمقضمدات زمكم سمِمؾ ايمتل ايمقضمدات سمٙمؽ وهل( Bus Unit  9 ) ايمٛمٗمؾ وضمدات  -3

 إؾمارات يمٛمٗمؾ ايمقضمدات هذه سم٘مقن وومد (Address bus) ايمٔمٛماويـ يمٛمٗمؾ ايمقضمدات هذه سم٘مقن ومدو (Data bus) ايمبٝماٞمات

 سمٙمٙمؽ آرم احلاؽمب داطمؾ ٞمالضمٓمٜما ايمتل ايمٛمقاومؾ هذه أؾمٜمر َمـ أٞمف فمعم(Control Bus) اظمختٙمٖمة احلاؽمب َم٘مقٞمات زمكم ايمتح٘مؿ

 سمٔمرف ايمتل سمٗمٛمٝمة أو.   IDE (Integrated Drive Electronics ) ب سمٔمرف وايمتل آم زمايمٙمقضمة ديسؽ اهلارد زمرزمط اخلاصة

  SCSI .وصالت أو اطمتِمارا SATA زماؽمؿ
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 ؟ Software ايمػمجمٝماتو  Hardware   اظم٘مقٞمات اظماديةَما ايمٖمرق زمكم س. 

َمثؾ  - ؾمٝماء َمٙمٚمقؽمةهق ىمؾ رء سمستْمٝمع أن سمٙمٚمسف زمٝمديؽ َمـ ومْمع و َم٘مقٞمات يمٙم٘مٚمبٝمقسمر ئمٛمل ا Hardware 9 ايمــٚم٘مقٞمات  اظمادية ج. 

 اهلار ديسؽ واظمٔمايمج وايمُماؾمة وايمسامفمات ونمغمها-

Software 9 زماطمتالف أٞمقافمٜما أو أٞمٓمٚمة ايمتُمٕمٝمؾ  زمتُمٕمٝمٙمٜما ايم٘مٚمبٝمقسمر يٗمقمزمُم٘مؾ خمتٌم ايمػماَمج ايمقم  ٜملهمOperating System 

ونمغمها سمسٚمك (  Macأو    Unixأو    Linuxأو    10أو  ويٛمدوز   8.1أو ويٛمدوز  7أو ويٛمدوز   Vistaوويٛمدوز  XP صويٛمدو)َمثؾ 

Software  ستخدَمٜما فمـ ؿمريؼ ايم٘مٚمبٝمقسمرٞمو أن ٞمراها سٜما يم٘مـ مم٘مـ حتسضمتك  ظمسٜما زمٝمدك أو ٓ سمستْمٝمع وؿمبٔما- 

 - ؾ زمرٞماَمج زمدون ومْمع وايمٔم٘مس صحٝمحٝمسمُمٕمٓ يستْمٝمع َم٘مٚمالن يمبٔمّمٜمام ايمبٔمض ئمٛمل  Software ـوايم  Hardware ايمـوؿمبٔما 
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 ؿمريٗمة ؾمب٘مٜما دم احلاؽمقب تٜماـٝمٖمـــوـم إؽمؿ اجلٜماز أو ايمٗمْمٔمة
 رضورية يمٔمٚمؾ

 احلاؽمقب أم ٓ

َمٔمٜما إلصمراء ايمٔمٚمٙمٝمات فمٙمٝمٜما   زماحلاؽمب يمٙمتٔماَمؾ وهل وضمدة إدطمال ايمبٝماٞمات إلم وضمدات اظمٔماجلة :Input Unitsأواًل:ىوحداتىاإلدخالى

 داطمؾ اجلٜماز وَمٛمٜما 9

 

 إدطمال إرومام

 واحلروف

 حلاؽمبإلم ا

 ىمذيمؽ سمستٔمٚمؾ و

 إواَمر ر إلصدا

 يمٙمحاؽمب

 DINَمٛمٖمذ    -

 PS/2َمٛمٖمذ  -

 ايمٛماومؾ ايمتسٙمسقم ايمٔماظمل -

USB 

 

 
 
 

 ٞمٔمؿ

 

 أداة إدطمال سمستٔمٚمؾ

 دم  ٞمٓمام ويٛمدوز

 إلصدار  إواَمر

 - يمٙمحاؽمب

 PS/2   َمٛمٖمذ -

 اظمٛمٖمذ ايمتسٙمسقم -

Serial Port 

 ايمٛماومؾ ايمتسٙمسقم ايمٔماظمل -

USB 

 
 

 

 ٓ ويم٘مٛمٜما

 صمدًا وٓؾمائٔمة 

 خيٙمق ضماؽمب

 َمٛمٜما دم هذه إيام

 

 َمسح ايمِمقر

 وَمـ شمؿ حتقيٙمٜما إلم

 -  رومٚمٝمة صقر 

 اظمٛمٖمذ اظمتقازي -

Parallel port 

 ايمٛماومؾ ايمتسٙمسقم ايمٔماظمل -

USB 

 زمْماومة سمقؽمٔمة طماصة -

 SCSI port َمٛمٖمذ -

 
 
 
 

ٓ 

 Computer componentsظىللحادبىىاآلليىالمكــــــوناتىىالطامى(1-7-0)



 

 
31 

 انذهاب اىل انفهزس

 

 ايمٗمٙمؿ ايمّمقئل

LIGHT PEN 

 

 إدطمال   ايمبٝماٞمات

 فمعم   اظمٛمتجات

 ة  ويمٙمرؽمؿايمتجاري

 ويمٙمتقومٝمع  ونمغمها -

 اظمٛمٖمذ ايمتسٙمسقم -

Serial Port 

 ايمٛماومؾ ايمتسٙمسقم ايمٔماظمل -

USB 

 

ٓ 

 

 ٞمٗمؾ ضمرىمة  ايمٔمِما

 إلم  داطمؾ اجلٜماز

 ٓؽمتخداَمٜما  َمع

 إيمٔماب  وهل ومديٚمة

 

 
 
 
 

 َمٛمٖمذ فمِما إيمٔماب -

Game Port 

 
 
 
 

ٓ 

 

 إدطمال  إصقات

 - اجلٜماز  إلم داطمؾ

 )اظمٝم٘مروهمقن  (

 

 دمَمدطمؾ اظمٝم٘مرهمقن  -

 ىمرت ايمِمقت

 ايمٛماومؾ ايمتسٙمسقم ايمٔماظمل -

USB 

 
 

ٓ 

 

 
 

 إدطمال ايمِمقر

 وإهمالم  إلم داطمؾ

 اجلٜماز

 
 

 َمدطمؾ طماص دم -

 ىمروت ايمٖمٝمديق

 ايمٛماومؾ ايمتسٙمسقم ايمٔماظمل -

USB 

 
 
 
 
 ال

ى
 وَمٛمٜما 9 هل وضمدة إطمراج ايمبٝماٞمات واظمٔمٙمقَمات إلم َمستخدم اجلٜماز :Output Unitsثانوًاى:وحداتىاإلخراجى
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 ايمٛمِمقص و  فمرض

 ايمبٝماٞمات و ايمرؽمقم و

 ايمِمقر  ظمستخدم

 احلاؽمب

 
 

 ىمرت ايمُماؾمة فمـ -

 اٌٝ ؿمريؼ ىمبؾ طماص

VGA-DVI-HDMI-

S_ Video   

 

 ٓ سمستْمٝمع

 رؤية ٞمتائج

 اظمٔماجلة إٓ  هبا

 

 إطمراج ٞمسخ  ورومٝمة

 َمـ  ايمٛمِمقص و

 ايمبٝماٞمات و ايمرؽمقم و

 ايمِمقر  ظمستخدم

 احلاؽمب

 

 قازيتاظمٛمٖمذ اظم -

Parallel Port 

 اظمٛمٖمذ ايمتسٙمسقم -

Serial Port 

 
 
 

ٓ 

 
 

 ٚمةــايمراؽم

Plotter 

 إطمراج ٞمسخ  ورومٝمة

 َمـ  ايمرؽمقم و

 اظمٛمحٛمٝمات و

 اظمخْمْمات  ظمستخدم

 احلاؽمب

 
 

 اظمٛمٖمذ اظمتقازي -

Parallel Port 

 اظمٛمٖمذ ايمتسٙمسقم -

Serial Port 

 
 
 

ٓ 

 

 

 ؽمامع  إصقات   

 ايمِمادرة   فمـ

 اظمختٙمٖمة  ايمتْمبٝمٗمات

 
 
 

 ات دمَمدطمؾ ايمسامفم -

 ىمرت ايمِمقت

 

 
 
 
 

ٓ 

 احلاؽمب ايمداطمٙمٝمة وهل9 وهل حمتقيات ايمِمٛمدوق اظمٔمدين ايمذي حيقي سمٗمريبَا مجٝمع َم٘مقٞمات9ىSYSTEM UNITوحداتىالنظامىثالثًا:

 

ى
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 فمٙمبة ايمٛمٓمام)ايم٘مٝمس(

CASE 

 
 
 

 هل ايمٔمٙمبة  ايمتل ختزن

 همٝمٜما إصمزاء وايمٗمْمع

 ايمرئٝمسٝمة   ايمداطمٙمٝمة

 و سمراها    زمجاٞمب

 وسمٛمادى وايمُماؾمة 

 "CPU"زمال  جماز

 
 
 
 
 
 

 هل احلاوية ايمتل

 سمقضع هبا اظم٘مقٞمات

 إطمرى

 - ويم٘مـ ٓ أضمد  ٓ

 يقد أن جيٚمع  ضماؽمبا

  ً شمؿ ٓ  يستْمٝمع محٙمف

 دم -- زمسٜمقيمة

 احلٗمٝمٗمة يٚم٘مٛمؽ

 جتٚمٝمع ضماؽمب

 همقق ؿماويمة  َم٘متبؽ

 زمدون   فمٙمبة ٞمٓمام

 )ويم٘مـ هذا ايمتجٚمٝمع

 همٙمسٖمل يمٝمس أىمثر همال

 أضمد يقد همٔمؾ ذايمؽ

  احلٝماة ايمٔمٚمٙمٝمة(دم

 
  Motherboard  ايمٙمقضمة إم

 

 رزمط  إصمزاء ,0

 إطمرى   زمبٔمّمٜما

 ايمبٔمض مما يسٚمح

 زمتبادل ايمبٝماٞمات همٝمام

 زمٝمٛمٜما -

 

 سمٛمسٝمؼ  ايمٔمٚمؾ ,1

 زمكم هذه إصمزاء-

 

 فمٚمؾ سمٛمٓمٝمؿ ,2

 ايمذاىمرة

 
 
 
 

 

 
 
 

 سمثبت داطمؾ فمٙمبة ايمٛمٓمام

 وسمقصؾ مجٝمع إصمٜمزة

 إطمرى هبا

 
 
 
 

 ٞمٔمؿ
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 ة اظمرىمزيةوضمدة اظمٔماجل

Central Processing Unit 

(CPU) 

 هق اجلزء  َمـ

 احلاؽمب  ايمذي يٗمقم

 زمايمٔمٚمٙمٝمات

 احلسازمٝمة    ايمرئٝمسٝمة

 )أي َمرىمز احلساب(

 وي٠مشمر زمُم٘مؾ رئٝمز

 دم  رسفمة   اجلٜماز

 يُمبؽ زمٚمٗمبس طماص

 زمايمٙمقضمة إم

Slot _ socket 

(PGA-LGA) 

 

 
 
 
 
 
 

 ٞمٔمؿ

 
 

 (RAM)ايمذاىمرة ايمٔمُمقائٝمة

 رسئمة متثؾ ذاىمرة

 ختزن  همٝمٜما اظمٙمٖمات

 وايمػماَمج   زمِمقرة

 َم٠مومتة أشمٛماء   سمٛمٖمذها

 شمؿ متحك ىمٙمٝماً 

 ومبؾ إؿمٖماء

 احلاؽمب

 

 هلا َمٗمبس طماص دم

 ايمٙمقضمة إم

 

 

 
 
 
 
 

 ٞمٔمؿ

 
  Hard Disk ايمٗمرص ايمِمٙمب

 ايمرئٝمسٝمة هق ايمقضمدة 

 يمتخزيـ ايمبٝماٞمات و

 وىمؾ رء ايمػماَمج

 هيؿ  زمٝماٞمات  اظمستخدم

 فمـيُمبؽ زمايمٙمقضمة إم 

 أو IDE ؿمريؼ واصمٜمة

SCSI ايمتل ايمتٗمٛمٝمة أو 

 أوSATA  زماؽمؿ سمٔمرف

USB 

 سمستْمٝمع  ٓ  - ويم٘مـ ٓ

 سمُمٕمٝمؾ احلاؽمب

 إٓ زِمدوهنا هذه إيام 

 
 SSDة ايمِمٙمب  أومراص  احلايمة

 هل ايمقضمدة ايمرئٝمسٝمة

 يمتخزيـ  ايمبٝماٞمات

 وايمػماَمج  وزمٝماٞمات

 اظمستخدم وهل  زمديٙمة

 فمـ  اهلار ديسؽ-

 DDRAM3َمٛمٖمذ    -

 SATA همذَمٛما -

 PATA َمٛماهمذ  -

 USB  َمٛماهمذ -

 Express Card َمٛمٖمذ   -

 هل اطمتِمار يمٔمبارة

Solid State 

Drive 

 ال ٠غرط١عٓ  ويم٘مـ 

 ذشغ١ً االترٛتاخ
 اٌسذ٠ثح  اال  تٙا .
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 حمرك إومراص ايمٙمٝمزرية

Laser  Disk Drive 

 هق صمٜماز   يمٗمراءة

 ايمبٝماٞمات اظمخزٞمة فمعم

 إومراص   اظمدجمة

 إم فمـيُمبؽ زمايمٙمقضمة 

 أو IDE ؿمريؼ واصمٜمة

SCSI         ٚأUSB 

 

 
 
 

ٓ 

 
 حمرك إومرص اظمرٞمة

Floppy Disk Drive 

 

 هق صمٜماز  يمٗمراءة

 ايمبٝماٞمات اظمخزٞمة فمعم

واظمرٞمة  إومراص   ايمٙمٝمٛمة

وهل  ومديٚمة  صمدًا وٓ  

 سمستخدم  ضمايمٝماً 

 يُمبؽ زمٚمٗمبس طماص زمف

 FDD فمعم إم

 

 
 
 

 ٞمٔمؿ

 
 يمرؽمقَمٝمة(ىمرت ايمُماؾمة)ايمبْماومة ا

 Video Card وسمسٚمك زمْماومة ايمٖمٝمديق

 سمسٚمح زمْماومة سمقؽمٔمة

 زمقصؾ  و سمُمٕمٝمؾ

 ايمُماؾمة وهل

 رضورية ٕي صمٜماز

 ىمٚمبٝمقسمر

 

 سمُمبؽ فمعم ايمٙمقضمة

 إم دم َمٗمبس طماص

 َمـ ؾمٗمقق ايمتقؽمٔمة

PCI Express 

 AGPأٚ 

 

 

 
 
 

 ٞمٔمؿ

 
 ىمرت أو زمْماومة ايمِمقت

 

 سمسٚمح زمْماومة سمقؽمٔمة

 زمقصؾ  ؽمامفمات

 صدار  إصقاتإل

 سمُمبؽ فمعم ايمٙمقضمة

 إم دم أضمدى ؾمٗمقق

 PCI ايمتقؽمٔمة

 
 

 

 
 
 
 

ٓ 
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 ----   ٗمادَمة  إن ؾماء اهلل  دم  ايمقضمدات  ايم وؽمقف  يتؿ  ذح  أنمٙمب  ايمٗمْمع   زمايمتٖمِمٝمؾ وىمٝمٖمٝمة  صٝماٞمتٜما

 

 
 ىمرت ايمٖماىمس َمقديؿ

Internal PCI Modem 

 سمسٚمح زمْماومة سمقؽمٔمة

 احلاؽمب زمخط زمُمبؽ

 اهلاسمػ زمٕمرض ؾمب٘مف

 زمحسب آطمر أو

 زماإلٞمؼمٞمت

 
 

 سمُمبؽ فمعم ايمٙمقضمة

 إم دم أضمدى ؾمٗمقق

 ايمتقؽمٔمة

PCI 

 

 
 
 

 ال

 
 زمْماومة أو ىمرت ايمُمب٘مة

Network card 

 

 زمْماومة سمقؽمٔمة سمسٚمح

 زمُمبؽ  احلاؽمب َمع

 احلاؽمبات إٔطمرى

 يمت٘مقيـ ؾمب٘مة

 
 

 سمُمبؽ فمعم ايمٙمقضمة

 إم دم أضمدى ؾمٗمقق

 ايمتقؽمٔمة

PCI 

 
 
 
 

ٓ 

 
 حمقل ايمْماومة

Power Supply 

 اظمؼمدد حيقل ايمتٝمار

 240أو   110

 همقيمت إلم  سمٝمار

 َمباذ )َمستٚمر(

 ةيمٝمستخدم دم سمٕمذي

 ىماهمة  اظم٘مقٞمات

 داطمؾ فمٙمبة  ايمٛمٓمام

 

 يمف َم٘مان دم فمٙمبة ايمٛمٓمام

 وهق اجلزء ايمذي يُمبؽ

 همٝمف ايمسٙمؽ ايمٗمادم َمـ

 َمِمدر ايمْماومة دم احلائط

 
 
 
 

 ٞمٔمؿ

 اظمختٙمٖمة9  َمٛماهمذ اإلدطمال واإلطمراج

 َمٛماهمذ سمسٙمسٙمٝمة9يستٔمٚمؾ دم ايمٔمادة يمتقصٝمؾ

 َمٛماهمذ َمتقازية9 يستٔمٚمؾ إلدطمال-   ايمٖمٟمرة

 ات ويقصؾ زمف ايمْمازمٔمة-أو إطمراج ايمبٝماٞم

USB- 9يقصؾ زمف ايم٘مثغم َمـ أٞمقافمإصمٜمزة 

 

 ؽمقف يتؿ

 ذضمٜما

 دم زمايمتٖمِمٝمؾ

 ةايمٗمادَم ايمقضمدة 

 
 

 

 ٓزمد َمـ سمقصٝمؾ يمقضمة

 اظمٖماسمٝمح فمعم إومؾ

 زماظمٛمٖمذ اظمتسٙمسؾ أو

 ايمٛماومؾ ايمتسٙمسقم ايمٔمام
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 --  احلاؽمب أوصال دم سمدب احلٝماة جتٔمؾ ايمتل هل ايمػمجمٝمات-- احلاؽمب صمٜماز ُم٘مؾسم ٓ وضمدها --اظم٘مقٞمات  اظمادية  صامء آيمة ذاسمف احلاؽمب صمٜماز

 هل ايمػمجمٝمات -اظمادية وَم٘مقٞماسمف احلاؽمب ٞمٓمام َمقارد وسمقصمف سمدير ايمػمجمٝمات -ٙمفٝمتُمٕمزم سمٗمقم ايمتل ايمػمجمٝمات فمعم سمٔمتٚمد احلاؽمب ٞمٓمام جقدةهم

 -احلاؽمب سمُمٕمٝمؾ دم اظمستخدَمة ايمػماَمج مجٝمع ايمػمجمٝمات سمُمٚمؾ و -اظمادي يمٙمُمؼ واظم٘مٚمؾ يمٙمحاؽمب ايمػمجمل أو ايمٖم٘مري اجلزء

 ٕداء زمتٛمٖمٝمذها احلاؽمب يمٝمٗمقم َمٔمكم سمسٙمسؾ وهمؼ َمرسمبة ايمػمجمة يمٕمات زم١مضمدى َم٘متقزمة وسمٔمٙمٝمامت أواَمر جمٚمقفمة سمٔمٛمل Program زمرٞماَمج ىمٙمٚمة

 -حمددة وـمٝمٖمة

 

 

 

   أٞمقاع  ايمػمجمٝماتSoftware Types 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Softwareىالبرمجوظىالحادبىمكوناتى(1-7-2)
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 وطمٙمؼ ٞمٖمسف إدارة فمعم احلاؽمب سمسافمدو  - ايمتْمبٝمٗمات زمراَمج سمُمٕمٝمؾ دم اظمستخدم ظمسافمدة وؽمٝمٙمة هلوإٞمام   -ذاهتا ضمد دم هدهما يمٝمستوهل 

  9إلم سمٗمسٝمٚمٜما يٚم٘مـ ايمػماَمج هذه و - اظمستخدم وزمكم زمٝمٛمف اسمِمال وؽمٝمٙمة

 اظمستخدم زمكم وؽمٝمْما و يٚمثؾ -احلاؽمب سمُمٕمٝمؾ دم اظمستخدَمة ايمػمجمٝمات وهق أهؿOperating System   9ٞمٓمام  ايمتُمٕمٝمؾ   , أ

 ٞمٓمام سمُمٕمٝمؾ َمـ وٓزمد -زماحلاؽمب اخلاصة واظمقارد إٞمُمْمة مجٝمع وسمدير وسمراومب سمقصمف ايمػماَمج َمـ جمٚمقفمة وهق -احلاؽمب وأصمزاء

 َمثؾ فمٚمٙمف أداء َمـ احلاؽمب مت٘مـ ايمتل إواَمر ىمؾ فمقم حيتقي ايمذي ايمٛمٓمام أيّما  وهق -احلاؽمب صمٜماز سمُمٕمٝمؾ زمداية َمع ايمتُمٕمٝمؾ

 -اظمٔمٙمقَمات يمتخزيـ (Hard Disk) ايمِمٙمبة إؽمْمقاٞمة واؽمتخدام ايمُماؾمة فمقم واإلـمٜمار ايمتُمٕمٝمؾ زمدء فمٚمٙمٝمة

 ايمتُمٕمٝمؾ  ٞمٓمام زمرٞماَمج(Operating System )ال إدارة -1  9        فمـ اظمسئقل هق CPU اىمرة  وايمذRAM همٝمٜما وايمتح٘مؿ-                                                     

   -احلاؽمب وخمرصمات َمدطمالت َمع ايمتٔماَمؾ -3                                                                -اظمختٙمٖمة ايمػماَمج زمتُمٕمٝمؾ ايمسامح -2

 يٗمقم  زماىمتُماف  إفمْمال  --5                   -ايمتخزيـ ووضمدات ايمْمازمٔمة  َمثؾ اظمٙمحٗمة إصمٜمزة دم ايمتح٘مؿ -4 

 َمـ إواَمر يستٗمبؾ همٜمق- اإلٞمؼمٞمت وَمتِمٖمح وإيمٔماب ايم٘مٙمامت َمٔمايمج َمثؾ ايمػماَمج زم١مدارة( Operating System) ايمتُمٕمٝمؾ ٞمٓمام ويٗمقم

 فمقم يمٙمتخزيـ زم١مرؽماهلا يٗمقم شمؿ اظمٔمايمج، َمـ ايمٛمتائج ويٟمطمذ- ايمُماؾمة فمقم ايمٔمرض ويٛمٓمؿ( processor)، اظمٔمايمج إرم ويٚمررها ايمػماَمج هذه

 همٛمٓمام- سمُمٕمٝمٙمف فمٛمد أوسمقَماسمٝم٘مٝما ايمٔمٚمؾ دم وسمبدأ احلاؽمب دم دائام َمقصمقدة ايمتُمٕمٝمؾ زمراَمج- ايمْمازمٔمة أيمة فمقم يمٙمْمبافمة أو ايمِمٙمبة إؽمْمقاٞمة

 -سمُمٕمٝمؾ ٞمٓمام زمدون اَم٘ماٞمٝماسمف ىماٞمت َمٜمام ىمٚمبٝمقسمر ٜمازصم يقصمد وٓ -فمٛمف آؽمتٕمٛماء يٚم٘مـ ٓ ىمالمها يمٙمسٝمارة زمايمٛمسبة ىماظمحرك احلاؽمب سمُمٕمٝمؾ

 

 

 

 

 

 

 

 System Softwareىىالنظامىبرمجواتى(1-7-2-1)
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 9ومسٚمكم إلم ايمقومت ٞمٖمس دم اظمستخدم يمٛمٖمس زمرٞماَمج َمـ أىمثر سمُمٕمٝمؾ فمعم ومدرهتا ضمٝمث َمـ( Operating System) ايمتُمٕمٝمؾ ٞمٓمؿ سمٛمٗمسؿو

 - Single-Tasking اظمٜمام وضمٝمدة أٞمٓمٚمة .Multi-Tasking -                                                     2 اظمٜمام َمتٔمددة أٞمٓمٚمة  .1

 9 ومسٚمكم إلم ايمقومت ٞمٖمس دم زمراجمٜما زمتُمٕمٝمؾ َمستخدم َمـ ٕىمثر ايمسامح فمعم ومدرهتا ضمٝمث َمـ ايمتُمٕمٝمؾ ٞمٓمؿ سمٛمٗمسؿ ىمام 

 - Single-user اظمستخدم وضمٝمدة ٞمٓمٚمةأ  .Multi-user -                                                     2اظمستخدَمكم َمتٔمددة أٞمٓمٚمة .1

 9  هل  (  Operating System Types ) ايمتُمٕمٝمؾ أٞمٓمٚمة أٞمقاع  سم٘مقن  ؽمقف  أذا

 (-ايمٗمديٚمة  إصمٜمزة دم)  single-user Single-tasking   اظمٜمام وضمٝمد اظمستخدم وضمٝمد ٞمٓمام -1

 ( -اخلادم احلاؽمب  أصمٜمزة دم)   Multi-user Single-tasking اظمٜمام وضمٝمد اظمستخدم َمتٔمدد ٞمٓمام -2

 (-ايمُمخيص  احلاؽمب  أصمٜمزة  دم ضمايمٝماً ) Single-user Multi-tasking  اظمٜمام َمتٔمدد اظمستخدم وضمٝمد ٞمٓمام -3

  ( -  واظمتقؽمْمة  اظمرىمزية  احلاؽمب أصمٜمزة دم) Multi-user Multi-tasking اظمٜمام َمتٔمدد اظمستخدم َمتٔمدد ٞمٓمام -4



 

 
40 

 انذهاب اىل انفهزس

   أٞمقاع أٞمٓمٚمة  ايمتُمٕمٝمؾ Types (Operating System )  9  َمـ  ضمٝمث  ايمممىمة  اظمِمٛمٔمة  هلا 

 ٞمٓمام واول 9 إىمثر اؽمتخداَما وؾمٜمرسماً   Windows  ويٛمدوز سمُمٕمٝمؾ  ٞمٓمام صاضمبةMicrosoft       9   َمٝم٘مروؽمقهمت  ذىمة -1

 زمٔمد - آواَمر ىمتازمف فمعم ئمتٚمد ىمان ٕٞمف وممؾ صٔمب وىمان ( Disc Operating System)  اطمتِمار DOS ــايم هق صٛمٔمتف سمُمٕمٝمؾ

 (Graphical User Interface) اطمتِمار GUI يسٚمك ايمٛمٓمام وهذا - ضمايمٝمف ايمُمائع Windows ال ٞمٓمام َمٝم٘مروؽمقهمت وماَمت ذايمؽ

 ٞمٓمام فمـ زم٘مثغم اؽمٜمؾ وىمان Windows 3.1 زماؽمتخدام ايمقاصمٜمات  روؽمقهمت٘مَمٝم زمف وماَمت اصدار ول- و أايمرؽمقَمٝمة اظمستخدم واصمٜمةأي  

DOS   أٞمٓمٚمتٜما  أيّما9 وَمـ  أَمثٙمة 

Windows 95-Windows 98-Windows  2000 _windows  2003 _Windows  XP  _ Windows  7  

Windows  8 _ Windows 10 

 - )إَمٛمٝمة ضٔمٝمٖمة ( ايمٖمايروؽمات  وَمػمجمل  يمٙمٚمخرزمكم  هجقَما وإىمثر إَمٛمٝمة  يمٙمثٕمرات  يتٔمرض9    ة سمُمٕمٝمؾ َمٝم٘مروؽمقهمت ٚمأٞمٓم  فمٝمقبوَمـ 

 

 

 

 

 

 Mac    9 ال  سمُمٕمٝمؾ  ٞمٓمام  صاضمبةApple   9   ىمةذ  -2

 -  فمايمٝمكم ويم٘مـ إَمٛمٝمة  وإداء    إؽمٔمار  َمرسمٖمٔمة  وأصمٜمزهتا  اإلزمؾ  أصمٜمزة  فمعم  همٗمط  ئمٚمؾ  ٕٞمف اضمت٘ماراً  أىمثر9    ايمٛمٓمام هذا فمٝمقب
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-   Linux ــوايم   Unix ــايم ومها  ٞمٓمام  (Open Sourceَمٖمتقضمة  اظمِمدر ) سمُمٕمٝمؾ ٞمٓماَمكم أومقى  صاضمبةSUN     9  ذىمة  -3

ايمتل حتتاصمٜما  ومد  ٓ  ايمػماَمج  أن  أنمٙمب  فمٝمقهبام  وَمـ  -- Hardwareويتٚمٝمزان  زمإداء  وإَمٛمٝمة  ايمٔمايمٝمة  وايمتقاهمٗمٝمة  ايم٘مبغمة َمع  ايمٗمْمع  

يُمبف ؿمائر ايمبْمريؼ - وٓ  ٞمٛمسك  أن هذه  إٞمٓمٚمة  هلا    جتدها زمسٜمقيمة  أو  زمٛمٖمس  إداء  ايمذي  سمُماهدها  دم أٞمٓمٚمة  ايمتُمٕمٝمؾ  ويٛمدوز  -وؾمٔمارها

 إصدارات  خمتٙمٖمة  --

 

 

 

 

 

 فمايمٝمة ايمػمجمة يمٕمات زمٟمضمد اظم٘متقزمة اظمستخدم زمراَمج حتقل طماصة زمرجمٝمات هلLanguage Translators   9ايمٙمٕمة   َمؼممجات , ب

 9 أٞمقاع شمالشمة إلم سمٛمٗمسؿو  -أيمة زمٙمٕمة َم٘متقزمة زمراَمج إلم اظمستقى

 Compiler و  اظمؼمصمؿ   Interpreter و   اظمٖمرس   Assembler عاظمجٚم

 زمدون احلاؽمب َمستخدم هلا حيتاج دورية زمٔمٚمٙمٝمات سمٗمقم زمرجمٝمات9 وهل    Utilities Programsاظمسافمدة   ايمتُمٕمٝمؾ زمرجمٝمات   , ت

 9اظمٜمام هذه أهؿو - َمباذة ٝمؾايمتُمٕم ٞمٓمام يٗمدَمٜما ٓ َمٜمام أداء َمـ اظمستخدم مت٘مـ  -ايمٔمٚمٙمٝمات سمٙمؽ سمٛمٖمٝمذ طمْمقات َمٔمرهمة رضورة

 -  وؽمٜمقيمة ودومة زمرسفمة آضمتٝماؿمٝمة ايمٛمسخ سم٘مقيـ -2-                  سمٔمْمٙمف ومبؾ فمٙمٝمف ىمان َما إلم ايمتُمٕمٝمؾ ٞمٓمام اؽمتٔمادة-1 

 - زمايمٗمرص اظمخزٞمة وايمػماَمج ايمبٝماٞمات اؽمتٔمادة-3-         ايمبٝماٞمات ٓؽمتٗمبال وهتٝمئتف ايمِمٙمب ايمٗمرص سمٗمسٝمؿ إفمادة -2 

 - إطمٖمائٜما أو زمّمٕمْمٜما ايمبٝماٞمات وسمٟمَمكم ٖمظضم -4
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 ىمؾ أيّما  هل و-اظمستخدم َمُماىمؾ حلؾ حمددة وأفمامل زمقـمائػ سمٗمقمو -أصمٙمٜما َمـ ويُمؼميف يمٙمٚمستخدم زمٟمدائٜما احلاؽمب يٗمقم ايمتل ايمػمجمٝمات هل

 اظم٘متبل ايمٛماذ وزمراَمج ايمٔمروض اتوأدو ايمبٝماٞمات وومقافمد اإليم٘مؼموٞمٝمة واجلداول ايم٘مٙمامت َمٔمايمج َمثؾ احلاؽمب فمقم سمٔمٚمؾ ايمتل ايمػماَمج

 وومقافمد واجلداول ايمٛمِمقص َمٔماجلة َمثؾ اجلاهزة ايمػمجمٝمات ضمزم إلم زمدورها سمٛمٗمسؿ ايمػماَمج هذهو - اظمتٔمددة ايمقؽمائط وزمراَمج وإيمٔماب

 .    واظمستقدفمات اظمقـمٖمكم ٞمٓمام َمثؾ زماظمستخدم طماصة زمرجمٝمات- و  ايمبٝماٞمات

 سمسافمد يم٘مل َمٝم٘مروؽمقهمت َمثؾ اظمتخِمِمة احلاؽمب ذىمات سمْمقرها زمراَمج هلو Software Package  9اجلاهزة  ايمػماَمج   , أ

 اجلداول زمراَمج و( Word) ايمٛمِمقص َمٔماجلة زمراَمج َمثؾ Microsoft Office اظم٘متب زمراَمج 9َمثؾ أفمامل اٞمجاز دم اظمستخدم

 زمرجمٝماتوهل  DBMS بٝماٞماتايم ومقافمد إدارة ٞمٓمؿ وزمراَمج( Power point) ايمممائح فمارض وزمرٞماَمج( Excel) اإليم٘مؼموٞمٝمة

-   Access وأىمسس Oracle أوراىمؾ9  َمثؾ َمٙمٖماهتا وسمٛمٓمٝمؿ وَمٔماجلتٜما ايمبٝماٞمات ومقافمد سمْمبٝمٗمات وإدارة وسمُمٕمٝمؾ زم١مٞمُماء سمٗمقم

 َمثؾ حمتقياهتا وفمرض آٞمؼمٞمت صٖمحات َمع ايمتٔماَمؾ يٚم٘مٛمٜما ايمتل   Web browsing ايمقيب صٖمحات وزمرَمج  اؽمتٔمراض

Microsoft internet  explorer    أو Firefox   أوGoogle Chrome   أوOpera  - 

 

 

 

 

      

 ؾمئقن ٞمٓمؿ َمثؾ َمٔمٝمٛمة َمٜمامت إلٞمجاز َمقصمٜمة َمػمجمكم ومبؾ َمـ َمْمقرة زمرجمٝمات 9 هل User Softwareاظمستخدم  زمرجمٝمات  , ب

 -اظمستقدفمات وٞمٓمام  ايمٖمٛمادق واظمْمافمؿ وايمتسقيؼ  وايمِمٝمديمة  ونمغمها   َمـ إٞمٓمٚمة  وٞمٓمام اظمقـمٖمكم

   ٞمتْمرق إن  ؾماء  اهلل  الم  ومسؿ  ايمػمجمٝمات وؽمقفSoftware   --  زمايمتٖمِمٝمؾ  دم اجلزء  ايمثاين َمـ  هذا ايم٘متاب 

 

 

 Application  Softwareالتطبوػاتىىبرمجواتى(1-7-2-2)
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 ايمُم٘مؾ  اظمْمٙمقب  - زمهل  اظمحاهمٓمة  فمعم  اجلٜماز  و  ازمٗمائف  ئمٚمؾ  زمُم٘مؾ  خمتٌم    Maintenanceايمِمٝماٞمة  

اؽمتبدال  إصمزاء ايمٔماؿمٙمة شمؿ  ايمتٟمىمد  َمـ  متام  اإلصالح زم٘مؾ  ايمقؽمائؾ  اظمتاضمة  يمتٟمىمٝمد  ىمتُماف  إفمْمال  وسمُمخٝمِمٜما  شمؿ  إصالضمٜما  وا هل  أو

 صمقدة  اإلصالح  واظمٔمايرة فمعم َمٗمايس  اجلقدة  اظمتقهمرة  أن  أَم٘مـ  -  

 س.  َما  هل أٞمقاع  ايمِمٝماٞمة  ؟

 همؼمات  زَمٛمٝمة  َمٔمٝمٛمة -  وهل  ايمِمٝماٞمة  ايمتل  سمتؿ  زمُم٘مؾ  دوري  فمعمايمِمٝماٞمة  ايمدورية   9    -1     ج.

هل صٝماٞمة  سمتؿ  دم أي وومت  ضمسب  ضماصمة  اجلٜماز  وَمدى  سمٔمرضف  يمألسمرزمة وايمٕمبار  وايمٔمقاَمؾ  ايمبٝمئٝمة  زمٕمرض  ايمِمٝماٞمة ايمقومائٝمة  9   , 1

ة  ؿمقيٙمة  صمدًا  محاية  اجلٜماز  )وسمٔمتػم  َمـ أهؿ  صمقاٞمب آهتامم زماحلاؽمب  أرم ايمُمخيص ونمغمه  -  ضمتك  يٚم٘مـ  آؽمتٖمادة  َمٛمف  ظمد

 دون  سمٙمػ - 

 هل  صٝماٞمة  سمتؿ  فمٛمد  ضمدوث  فمْمؾ  َمٔمكم  -صٝماٞمة  فمالصمٝمة أو  اضْمرارية  9    , 2

 وؽمقف  ٞمتْمرق ايمٝمٜما  زمايمتٖمِمٝمؾ دم  ايمقضمدات  ايمٗمادَمة  إن ؾماء اهلل  --   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  What is Computer Maintenance ماىىمطنىىصوانظىالحادوبى(1-8)
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 الكيس وهزود  الطاقح  واملنافذ

Case-power supply -ports

 ؟  Power Supplyِٓ  اٌزٞ  ٠سذد  ٔٛػ١خ  ِضٚد  اٌطبلخ 

  ...Caseاٌى١ظ أٔٗ 

 ؟ Motherboardٛزخ  األَ ِٓ  اٌزٞ ٠سذد  ٔٛػ١خ   اٌٍ 

 ... Power Supplyِضٚد  اٌطبلخ أٔٗ   

 ِٓ  اٌزٞ  ٠سذد  ٔٛػ١خ  اٌمطغ  اٌّٛخٛدح  ػٍٝ  اٌدٙبص  ؟  

 ... Motherboardاٌٍٛزخ  األَ  أٔٙب   
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 ومْمع َمٛمٖمِمٙمة ؟ظماذا جتزءا ايم٘مٚمبٝمقسمر إلم س. 

ضمٝمث سمستْمٝمع إصالح إي طمٙمؾ واصمٜمؽ همٗمط َمـ طمالل َمٔمرهمة اجلزء أو ايمٗمْمع ايمتل سمٔمْمٙمت  وزمايمتارم ؽمٜمقيمة ايمِمٝماٞمة 9  -91 زمسبب  يمؽوذج. 

 إصالضمٜما أو سمٕمغمها-

 ْمع-ضمٝمث سمستْمٝمع سمٕمغم ومْمع أو أصمزاء ومازمٙمة يمٙمتْمقير ىماظمٔمايمج أو ايمرام أو ىمرت ايمُماؾمة ونمغمها َمـ ايمٗمؽمٜمقيمة ايمتْمقير 9 -2

 وزمرطمص ايمثٚمـ سمستْمٝمع ذاء ايمٗمْمع وجتٚمٝمع صمٜمازك ايمذي سمريده زماظمقاصٖمات ايمتل سمريدها -رطمص ايمثٚمـ 9 -3

 ضمٝمث  يٚم٘مٛمؽ  أن  سمٛمٗمؾ ىمٚمبٝمقسمرك  الم  أي  َم٘مان  زمسٜمقيمة  صمدا  --ؽمٜمقيمة  ايمتٛمٗمؾ  9   -4

 

 

 

 

  سمٔمريػ ايم٘مٝمسCase System 9 إٞمام وـمٝمٖمتف مجع ايمٗمْمع زمداطمٙمف وضمٖمٓمٜما يمٝمست يمف همائدة سمٗمٛمٝمة هق فمبارة فمـ صٛمدوق َمٔمدين

زماإلضاهمة يمتػميد ايمٗمْمع وايمتٜمقية فمـ ؿمريؼ  -  إطمْمار َمـ يمٙمحاؽمقب احلاَمل أو ايمقاومل اجلدار ايمِمٛمدوق هذا وئمتػم َمـ ايمٕمبار ومحايتٜما-

ٞمٖمس احلال َمع زمٔمض أصمزاء  ىمذيمؽوويم٘مـ هٛماك زمٔمض ايمقضمدات هلا أيمقان خمتٙمٖمة -  - ويمقٞمف دم ايمٕمايمب زمٝمج-   اظمراوح ايمتل سمٟميت َمع ايمِمٛمدوق

ويٗمقم ايم٘مٝمس أيّمًا زمحامية ايمبٝمئة اظمحٝمْمة َمـ ايمتُمقيش اإلذافمل ٕن أصمٜمزة ايم٘مٚمبٝمقسمر سمسبب - خمتٙمٖمة احلاؽمب إطمرى هم١مهنا سمٟمطمذ  أؾم٘مال 

 -  سمُمقيُمًا إذافمٝماً ىمبغمًا-

 هٛماك  ؾم٘مٙمكم َمـ أؾم٘مال  ايم٘مٝمس  ومها  9

 ويٟميت  9 ( Desk Topصٛمدوق َمٔمدين َم٘متبل ) ,0

 َمٛمبْمح   وَمدد فمعم  إرض  -

ويٟميت  9   (Tower Caseصٛمدوق َمٔمدين زمرصمل  ) ,1

 زمُم٘مؾ فمٚمقدي  ومائؿ وهق  إىمثر اٞمتُمارًا- 

 ى Case Formatىأذكالىالصندوقىىالخارجيى(2-2-1)

 ىIntroductionمػدمظىى(2-1)

  Case Systemالكوسىأوىىالبوكسىى(2-2)
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زمام أن ايمٙمقضمة إم إطمرى اخلارصمٝمة  اظمرسمبْمة  هبا  -  إصمٜمزة زم   Motherboardايمٙمقضمة إم ؾ ٝمهمتحات سمقصحيتقي صٛمدوق احلاؽمب فمعم 

 - Keyboard ٖماسمٝمح أذا جيب أن حيقي ايمِمٛمدوق همتحة إلدطمال َمٟمطمذ يمقضمة اظمٖماسمٝمححتقى َمقصؾ َمـ أصمؾ اظم

 حيتقي ايم٘مٝمس فمعم ىمثغم َمـ اظمٛماهمذ وايمٖمتحات ايمتل سمٗمقم زمتقصٝمؾ و سمرىمٝمب ايمٗمْمع ايمداطمٙمٝمة أو اخلارصمٝمة زماإلضاهمة إلم همتحات إلزمراز واصمٜمات

وٞمقع  اؽمؿوأيّمًا ٓصٗمة همٝمٜما   Resetإلفمادة ايمتُمٕمٝمؾ  وزر   Power Buttonوهٛماك زر ايمتُمٕمٝمؾ -  ايمسٝمدي روم و ايمٖمٙمقيب ديسؽ 

ايمٛمسخة  إصٙمٝمة  يمٛمٓمام  ايمتُمٕمٝمؾ  َمع و أيّماً حيتقي فمعم ٓصؼ همٝمف - ٕول َمرة فمعم اجلٜماز وصقرة ايمقيٛمدوز ايمذي سمؿ حتٚمٝمٙمف CPUاظمٔمايمج 

ٔمة يمٙم٘مٝمس -وحيتقي فمعم نمْمائٝمكم صماٞمبكم يمتٗمقم زمٖمتح وحيٚمؾ ايم٘مٝمس أيّمًا ؾمٔمار ايمممىمة اظمِمٛم- اخلاص زمف    Serial Numbersايمسغميال 

 أيّمًا حيتقي ايم٘مٝمس فمعم همتحات ايمتٜمقية يمٙمتػميد -و ايم٘مٝمس أو نمٙمٗمف ونمايمبًا دم إصمٜمزة ايمٗمديٚمة ىمان ايمٕمْماء ومْمٔمة واضمدة شمالشمل اجلٜمات

Cooling   وطمروج احلرارة ايمزائدة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Case Foreign contentsمحتوواتىواجؼظىىالكوسىالخارجوظىى(2-2-2)
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 ل ىمام دم ايمُم٘مؾ ايمتارم9حمتقيات ايم٘مٝمس ايمداطمٙمٝمة  هأنمٙمب 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هٛماك  شمالشمة  أٞمقاع أؽماؽمٝمة    وهل  9 

 Mini-Tower9  ايمػمج ايمِمٕمغم -1

همت٘مقن - اإلٞمؼمٞمت وايمػماَمج اخلٖمٝمٖمة يمالؽمتخداَمات ايمٔمادية وايمبسٝمْمة َمثؾ صمٜماز يمتِمٖمح 

 رطمٝمص صمدًا-ايمٗمْمع أومؾ وَمٛماؽمبة حلجؿ هذا ايمِمٛمدوق  - ىمام أٞمف يقهمر اظمساضمة  - وأيّماً ؽمٔمره 

 

 

 

 Case Interior Contentsىالكوسىالداخلوظىمحتوواتىواجؼظى(2-2-3)

 

 ىTower Computer Typesأنواعىىالصندوقىىالبرجيىى(2-2-4)
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 Mid-Tower 9  تقؽمـطايمػمج اظم -2

 ايمػمج ايمِمٕمغم َمٛماؽمب ٕنمٙمب آؽمتخداَمات وهق ايمٛمقع إىمثر ؾمٝمقفمًا واٞمتُمارًا َمـ 

Tower-Mini  ٓفمتدال ضمجٚمف وإَم٘ماٞمٝمتف دم ايمتػميد إفمعم وؽمٔمره ئمتػم رطمٝمص إلم

و ايمُم٘مؾ َمتقؽمط فمعم ضمسب ايمممىمة اظمِمٛمٔمة واظمٚمٝمزات اإلضاهمٝمة َمثؾ فمدد اظمراوح أ

 -أو اظمادة اظمِمٛمقع َمٛمٜما اهلٝم٘مؾ اخلارصمل

 

 

 Full-Tower 9  ٘مـاَمؾايمػمج ايم -3

ايمٛمقع اظمخِمص يمألصمٜمزة آضمؼماهمٝمة - وايمتل حتتقي فمعم ايمٔمديد َمـ ايمٗمْمع ىم٘مروت 

وىمرت ايمِمقت اظمٛمٖمِمؾ وايم٘مروت إطمرى - زماإلضاهمة إلم ايمٔمدد   ايمُماؾمة اظمتٔمددة 

ويم٘مـ فمٝمقب هذا ايمٛمقع احلجؿ -  ايمداطمٙمٝمة ايم٘مبغمة  ة ايمتخزيٛمٝم ايم٘مبغم َمـ اظمراوح وايمسٔمة

 -ايم٘مبغم وايمسٔمر اظمرسمٖمع 

 

  أٞمقاع ايمِمٛماديؼ -ومد سم٘مقن هٛماك أٞمقاع أطمرى يم٘مٛمٜما يمٝمست َمٛمتممة ىمثغمًا َمثؾ ايمِمٛماديؼ اظمخِمِمة يمٙمسغمهمرات -أهؿ هذه هل 

اطمٙمف -ىمام يٖمّمؾ أن ي٘مقن َمِمٛمقفمًا َمـ إظمٛمٝمقم ٕٞمف يٖمّمؾ ذاء ايمِمٛمدوق َمـ ايمٛمقع ايمثايمث يم٘مل يٛماؽمب ايمٗمْمع ايمتل ؽمتّمٔمٜما زمد9َمالضمٓمة 

 أطمػ وأهمّمؾ َمـ ٞماضمٝمة احلرارة-

 

 وَمـ ايمبالؽمتٝمؽ يمقاصمف ايم٘مٝمس نمايمبًا--  ايم٘مٝمس يِمٛمع َمـ اظمٔمدن )إظمٛمٝمقم أىمثر اٞمتُمارًا( 

 أهمّمؾ ايمممىمات اظمِمٛمٔمة وإىمثر اٞمتُمار ظمٛمتجاهتا دم صٛمافمة ايم٘مٝمس 9

 - Thermaltake  ة ــــرىمـــؾم -1

 ى Case System Companiesالذركاتىىالمصنطظىىللكوسىى(2-2-5)
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 -  GIGABYTE  ة ــــرىمـــؾم  -2

 -  Cooler Master  ة ــــرىمـــؾم  -3

 - Antec  ة ــــرىمـــؾم -4

 - Deluxe  ة ــــرىمـــؾم -5

 همتٟميتأَما ايمقىمايمة  -ويم٘مـ ٓ ٞمٛمسك أن هذه ايمممىمات سمِمٛمع ايم٘مٝمس يمألصمٜمزة اظمجٚمٔمة همٗمط-  هذه هل أهمّمؾ ايمممىمات اظمِمٛمٔمة يمٙم٘مٝمس 

و    DLL و    HP Compaq وذىمة  COMPAQ وذىمة  HP َمثؾ أصمٜمزة ايمتل  زمداطمٙمٜما  َمع ايمٗمْمع  صماهزة 

Lenovo    وIBM  و Apple  وSony   وAsus   وSun  نمغمها َمـ ايمممىمات-و 

 -( Box)ايمِمٛمدوق أو    (( Enclosure(أو ايمٕمالف  System Unitزماؽمؿ وضمدة ايمٛمٓمام )نمايمبا َما يدفمك صٛمدوق احلاؽمب 9َمالضمٓمة 

 ٖمس اظم٘مقن ويٚم٘مـ اؽمتٔمامل أي َمٛمٜما -يم٘مـ مجٝمع هذه اظمِمْمٙمحات سمدل فمعم ٞم

 َماذا يٗمِمد  زمٟمصمٜمزة  ايم٘مٚمبٝمقسمر  اظمجٚمٔمة  وأصمٜمزة ايم٘مٚمبٝمقسمر  ايمقىمايمة  ؟س.  

ئمٛمل  أن  ايم٘مٚمبٝمقسمر  سمؿ  ذاء  ىمؾ  ومْمٔمة  َمٛمف  َمٛمٖمِمٙمة  فمـ  إطمرى    شمؿ  جتٚمٝمٔمف  وسمرىمٝمبة يمٝمِمبح  صمٜماز أصمٜمزة  ايم٘مٚمبٝمقسمر  اظمجٚمٔمة  9  ج.  

أٞمؽ سمستْمٝمع  أن  ختتار اٞمت  اظمقاصٖمات  واظمزايا ايمتل  هلذه َمٝمزه ظمقاصٖمات  واظمتْمٙمبات  ايمتل  يريدها  صاضمب ايم٘مٚمبٝمقسمر  -  ىمٚمبٝمقسمر  زمحسب  ا

هق  أٞمف  دم  انمٙمب إضمٝمان هٛماك  َمُم٘مٙمة  فمدم  سمقاهمٗمٝمة  ايمٗمْمع  همٝمام زمٝمٛمٜما  مما يسبب  ضٔمػ  دم  اإلداء وهلذا فمٝمب  سمريدها يم٘مٚمبٝمقسمرك زمٛمٖمسؽ  -  

 أن  سمقهمرت  ايمتٔمريٖمات  اخلاصة  زمايمٗمْمع  يمٛمٓمام  ايمتُمٕمٝمؾ  -و 

وهذا  ئمٛمل  ان  ايم٘مٚمبٝمقسمر  أسمك َمـ ذىمة  َمٔمٝمٛمة زمٚمقاصٖمات  َمٔمٝمٛمة  حتددها  ايمممىمة وسمّمٝمػ  اظمٚمٝمزاسمف هل  أصمٜمزة  ايم٘مٚمبٝمقسمر ايمقىمايمة  9   

حتٗمٝمؼ َمٝمزة ايمتقاهمٗمٝمة زمكم  ايمٗمْمع وفمدم وصمقد أي    وهلهلذه َمٝمزة  ونمغمها  َمـ  ايمممىمات  -  … . HP . IBM . Dell-َمثؾ  ذىمات   

حؼ  َمُم٘مٙمة هم٘مٙمٜما  َمـ جتٚمٝمع ذىمة  واضمدة - ويم٘مـ أيّما  ٓ زمد  َمـ  ان   ٞمٓمام  ايمتُمٕمٝمؾ حيتاج  الم  ايمتٔمريٖمات اخلاصة زمايمٗمْمع  همايمممىمة  سمٙم

د  ايمٗمْمع  واظمقاصٖمات  ايمتل  اٞمت  سمريدها واٞمام  ايمممىمة  وهق اٞمؽ  ٓ  سمستْمٝمع  ان  حتدوهلذه  فمٝمب  زماجلٜماز زمسٝمدي  طماص  زمتٔمريٖمات  ايمٗمْمع  - 

و ذايمؽ يمّمامن  فمدم  ضمدوث  َمُم٘مٙمة  فمدم  ايمتقاهمؼ  زمكم   ذاءها  أصمٜمزة  ايم٘مٚمبٝمقسمر ايمقىمايمة  هل  إهمّمؾايمتل  ختتارها  وختغمك هبا -   وؿمبٔمًا 

 ايمٗمْمع   -- 
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يم٘مـ ذىمات -  يم٘مل سمستْمٝمع ايمٗمٝمام زمقـمائٖمٜمؿ  Direct Current  (DC) رحتتاج َم٘مقٞمات احلاؽمب أرم إلم صمٜمد ىمٜمرزمائل َمستٚم

جيب حتقيؾ اجلٜمد اظمتٛماوب ايمذي  أذاً  أي سمٝمار َمؼمدد همٗمط- Alternating Current (AC) ايم٘مٜمرزماء اظمحٙمٝمة سمقهمر صمٜمد ىمٜمرزمائٝما َمتٛماوزما

ايمتٕمذية دم صمٜماز احلاؽمب زمتحقيؾ اجلٜمد اظمتٛماوب  يِمٙمٛما َمـ ذىمة ايم٘مٜمرزماء إلم صمٜمد َمستٚمر يم٘مل يٛماؽمب َم٘مقٞمات احلاؽمب -سمٗمقم وضمدة

همبٔمّمٜمؿ حيتاج إلم صمٜمد - يمٝمس ىمؾ َم٘مقٞمات احلاؽمب حتتاج إلم ٞمٖمس ايمٗمٝمٚمة َمـ اجلٜمد اظمستٚمر - (DC) إلم صمٜمد َمستٚمر (AC))اظمؼمدد( 

وأيّمًا سمٔمْمل وضمدة -   ات إومراصَمثؾ حمرىمهمقيمت  12وإلم همقيمت  5وزمٔمّمٜمؿ حيتاج إلم -  َمثؾ اظمٔمايمج أو ايمذاىمرة همقيمت   3.3َمستٚمر ومٝمٚمتف 

 يمتٕمذية زمٔمض ىمروت ايمتح٘مؿ ايمٗمديٚمة ايمتل حتتاج إلم هذه ايمٗمٝمؿ-همقيمت    12-.    5-ايمتٕمذية صمٜمد َمستٚمر زمٗمٝمؿ 

 

 هٛماك  فمدة  سمٔمريٖمات  ٞمذىمر  َمٛمٜما  9  

ايمٗمرص   ,ايمٙمقضمة  اإلم  احلاؽمقب ) يٗمقم زمتقزيع ايمتٝمار ايم٘مٜمرزمائل إلم مجٝمع َم٘مقٞمات ( Case)فمبارة فمـ صٛمدوق َمٔمدين َمرهمؼ دم ايم٘مٝمس  هق

 يمتزويد َم٘مقٞمات اجلٜماز زمايم٘مٜمرزماء- ازمسَمٗم ونمغمها ( خترج َمٛمف  حمرك  إومراص ايمٙمٝمزرية  ,ايمِمٙمب 

 وفمعم ايمٗمْمع إطمرى-ايمٙمقضمة  اإلم    يمتقزئمف فمعم  (DC)إلم سمٝمار َمستٚمر  (AC)ايمذي يٗمقم زمتحقيؾ ايمتٝمار اظمؼمدد أو هق 

ىمؾ ومْمٔمة  اضمتٝماجات أومؾ فمعم ضمسب ٝمهمقيمت إلم همقيمت 240أو  120ـيمؽ زمتحقيؾ سمٝمار ايموذ يم٘مٜمرزماء يمٙمٗمْمع إطمرىايمٗمْمٔمة ايمتل سمقهمر اأو هق 

 وات- 1200وات وهٛماك حمقٓت سمقهمر وات أىمثر ويٚم٘مـ أن سمتٔمدى  350همتقصمد حمقٓت سمقهمر -  -وختتٙمػ أٞمقافمف زماطمتالف ايمقات 

 ٕصمزاء احلاؽمقب زماجلٜمد وإَمبغم اظمْمٙمقزمكم ىمؾ فمعم ضمسب ضماصمتف - ايمقضمدة اخلاصة زم١مَمداد ايمتٝمار ايم٘مٜمرزمائل ايمالزم قأو ه

( 12- . 12 . 3 . 3- . 5 . 5-َمثالً )  DS ات اظمستٚمرةٝمهمقيمت إلم جمٚمقفمة َمـ ايمٖمقيمت  120صمٜماز يمتحقيؾ َمِمدر ايمْماومة اظمحقم َمثالً ق أو ه

 اظمْمٙمقزمة ظم٘مقٞمات احلاؽمب اظمختٙمٖمة-و همقيمت َمستٚمر 

ويٚم٘مـ  رؤية وضمدة ايمتٕمذية -  احلاؽمب فمبارة فمـ صٛمدوق َمٔمدين َمثبت دم أضمد إرىمان داطمؾ صٛمدوق احلاؽمب  وضمدة ايمتٕمذية دم صمٜمازأو 

 يمؽ ٕهنا حتتقي فمعم َمروضمة سمػميد وحتتقي فمعم صماك سمقصٝمؾ ايمتٕمذية ايم٘مٜمرزمائٝمة -ٛمدوق احلاؽمب )َمـ طمٙمػ ايمِمٛمدوق( وذَمـ طمارج ص

 مزود)معذي((2-3)
 الكمبووترىىبالطاقظىى

Power Supply 

 

 Power Supply Definitionتطروفىىمزودىىالطاقظىىى(2-3-1)
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  ومة ايم٘مٜمرزمائٝمة -َمالضمٓمة9 ايمقات و ايمٖمقيمت وإَمبغم وضمدات ومٝماس ايمْما
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ٙمقزمة دم ايمِمقر ايمسازمٗمة 9سمستْمٝمع أن سمرى شمالشمة حمقٓت ىمٜمرزمٝمة دم اظمٛمتِمػ -هذه هل اظمحقٓت ايمتل سمٗمقم زمتخٖمٝمض اجلٜمد اظمتٕمغم إلم ايمٗمٝمؿ اظمْم

اظم٘مثٖمات دم دوائر ايمتٛمٔمٝمؿ -ٞمرى أيّمًا ومْمٔمتكم -سمستخدم هذه  دائريكم  يمؽ ٞمرى فمعم ايمٝمسار َم٘مثٖمكم أؽمْمقاٞمٝمكموىمذ ظم٘مقٞمات احلاؽمب -

-ومْمٔمة إظمقٞمٝمقم اظمقصمقدة فمعم ايمٝمسار َمثبت هبا فمدد َمـ ايمؼماٞمزؽمتقر يمتػميد ايمٙمقضمة   ىمبغمسمكم َمـ إظمقٞمٝمقم وايمتل سمستخدم دم سمرسيب احلرارة 

ت ايم٘مٜمرزمائٝمة -ومْمٔمة إظمٛمٝمقم اظمقصمقدة فمعم -هذا ايمؼماٞمزؽمتقر هق اظمسئقل فمـ فمٚمؾ سمٗمْمٝمع يمٙمجٜمد وإفمْماء صمٜمد ذات سمردد فمارم يمٙمٚمحقٓ

 ايمٝمٚمكم َمثبت هبا اظمقضمدات ايمثٛمائٝمة اظمسئقيمة فمـ سمقضمٝمد اجلٜمد اظمتٕمغم وحتقيٙمف إلم صمٜمد َمستٚمر- 

 

يمؽ ـ إدطماهلا إلم وضمدات ايمتٕمذية وىمذومٝمؿ ايمٖمقيمت وايمتٝمار ايمتل يٚم٘م

عم ومٝمؿ ايمٖمقيمت وايمتٝمار ايمتل سمٔمْمٝمٜما وضمدة ايمتٕمذية سم٘مقن فمادة َمدوٞمة فم

وهل  ختتٙمػ  َمٙمِمؼ َمثبت فمعم أضمد صمقاٞمب صٛمدوق وضمدة ايمتٕمذية -

 -     Power Supplyزمحسب  ٞمقع وضمدة ايمتٕمذية 

هذه ايمِمقرة سمبكم َمٙمِمؼ أضمدى وضمدات ايمتٕمذية وَمدون فمٙمٝمف ومٝمؿ 

 Power وضمدة ايمتٕمذية الم Input  دطمؾاظمايمٖمقيمت وايمتٝمار 

Supply وىمذيمؽ ايمٖمقيمت وايمتٝمار خلرج Output  تٕمذية وضمدة ايم - 

 

  Components Power Supply تكوونىوطروػظىرملىوحدةىالتعذوظ (2-3-2)

 

 Power Supply Voltageجؼودىىوحدةىىالتعذوظى (2-3-3)
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 َمثال  9 ٞمقع ايمٗمْمع  اظمقصقيمة  زمف زماطمتالف  ٞمقفمف  و يمف  وـمٝمٖمة  َمٔمٝمٛمة  وهمقيمتٝمة  حمددة  ختتٙمػ  Power Supply ويم٘مؾ  ؽمٙمؽ  طمارج  َمـ  ايمـ
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أو حمقٓت ايمْماومة اظمستخدَمة وهٛماك   ) Power Supplyجيب وأٞمت ىمدارس يمٙمِمٝماٞمة أو ىمٚمحؼمف هلا أن سمٔمرف أٞمقاع َمزود ايمْماومة )

٘مٛمؽ َمـ حتديد ٞمقع ايمٙمقضمة إم مت  Power Supplyضمٝمث أٞمف َمـ اظمٔمٙمقم أن ايمــــ -  ايمٔمديد َمـ َمزود ايمْماومة َمٛمٜما ايمٗمديؿ واحلديث 

 وأىمثرها اٞمتُمارًا وهل9 هذه  إٞمقاع  ؿأه و.    Motherboard)ايمرئٝمسٝمة( 

1- AT Power Supply  9واؽمتخدَمت َمٛمذ زمدايات ايم٘مٚمبٝمقسمر -  ـ حمقٓت ايمْماومة ىمان إىمثر ؾمٝمقفمًا واؽمتخداَمًا هذا ايمٛمقع َم

ىماٞمت سمقضع  Processorوايمــٚمٔمايمج   Memory Modules م وأهؿ َما ىمان يٚمٝمزها أن رومائؼ ايمذاىمرة  1995ضمتك سمٗمريبًا فمام 

ىماظمقصمقدة ضمايمٝمًا وىمان سمرىمٝمبٜما َمـ أؽمٜمؾ  Expansion Slots  َمباذة فمعم ايمٙمقضمة إم أي مل ي٘مـ هلا أَماىمـ طماصة أو ؾمٗمقق ايمتقؽمع

 ويٛمتٜمل ىمؾ رء - Motherboardزمايمـــ   Power Supplyَما يٚم٘مـ ضمٝمث أهنا جمرد وصؾ ايمـــ 

2- :Baby AT هل ٞمٖمس طمِمائص ايمٙمقضمة ايمسازمٗمة ويم٘مـ اصٕمر زمايمْمبع - 

3- :ATX Power Supply  ويم٘مـ ضع دم افمتبارك أٞمٛما ٓ ٞمتحدث هٛما فمـ هق ئمتػم زمداية هذه احلٗمبة ايمت٘مٛمقيمقصمٝمة اظمقصمقدة ضمايمٝمًا

 ىمقضمدة إَمداد ايمْماومة يمٙمقضمة إم )ايمرئٝمسٝمة ( ويم٘مٛمٛما ٞمتحدث فمٛمٜما فمعم أهنا سمٗمٛمٝمة سمْمقرت زمتْمقر ايمـــ Power Supplyايمــ 

Motherboards   وهذه ايمتٗمٛمٝمة اظمستخدَمة دمMotherboards وهل ATX سمؿ ازمت٘مارها َمـ ومبؾ ذىمة INTEL  وزمدا

 - Pentium Pro ؽمٙمسٙمة إٞمتاصمٜما دم

 ؟؟؟Motherboard.ىمتٗمٛمٝمة َمستخدَمة دم ايمـــ  ATX وايمــــ AT س. َما هق ايمٖمرق اجلقهري زمكم ايمــ

 دمATX    فمـ َمثٙمٝمٜمازماإلَم٘مان سمرىمٝمب ايم٘مروت أو ايمبْماومات اظمختٙمٖمة زمسٜمقيمة أصبح AT  ٞمٓمرًا يمزيادة اظمساضمة اظمستٕمٙمة يمٙمقضمة ايمرئٝمسٝمة ضمٝمث

مما يتٝمح سمرىمٝمب  Power Supply(فمـ َمٗمدَمة ايمٙمقضمة ايمرئٝمسٝمة وأصبح َم٘ماهنا زمٗمرب ايمـــ  Processorايمج ) سمؿ إزمٔماد َم٘مان ايمــــٚمٔم

ايمتل ىمان يِمٔمب سمرىمٝمب ىمروت َمٔمٝمٛمة فمعم ايمٙمقضمة إم ٞمٓمرًا يمقصمقد اظمٔمايمج وايمذاىمرة دم َمٗمدَمة ايمٙمقضمة  AT ايم٘مروت وايمْماومات زمسٜمقيمة فمـ

 ايمرئٝمسٝمة -

 دم سمٗمٛمٝمة ATX  20 وهقهمٗمط يمٙمْماومة اؽمتخدم َمقصؾ واضمد or 24 PIN Power Connector  أَما دم ايمـــ AT  هم٘ماٞمت

 وصٙمتكم ضمٝمث يِمٔمب فمٙمٝمؽ سمذىمر اجتاه إؽمالك وأيمقاهنا -

 دم سمٗمٛمٝمة ATX  َمـ ايمْماومة َمباذة َمـ ايمــ  همقيمت 3.3أصبحت ايمٙمقضمة ايمرئٝمسٝمة ومادرة فمعم اىمتسابPower Supply  فمعم فم٘مس ايمتٗمٛمٝمة

همقيمت يمتِمؾ إلم ايمٙمقضمة ايمرئٝمسٝمة  3.3همقيمت إرم  5يمتحقيؾ ايمْماومة َمـ  Regulatorٓ زمد َمـ وصمقد اظمٛمٓمؿ   ايمتل ىماٞمت AT ايمٗمديٚمة دم

  هبذا ايمٗمدر -

 Power Supply Typesى(الطاقظىمزود)ىالتعذوظىوحدةىوأهموظىأنواعى(2-3-4)
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  َمـ أهؿ إؾمٝماء أيّماً ايمتل ـمٜمرت دم سمٗمٛمٝمة ايمـــATX  وهل اظمٖمتاح ايمٛمافمؿSoft Switch  زمٚمٔمٛمك اٞمف يٚم٘مٛمؽ أن سمتح٘مؿ دم فمٚمٙمٝمة

ىماٞمت سمستخدم سمٗمٛمٝمة َمٝم٘ماٞمٝم٘مٝمة يمٖمتح  AT َمثاًل دم ايمــ Softwareٙمقضمة ايمرئٝمسٝمة فمـ ؿمريؼ ايمـــــ ايمتُمٕمٝمؾ واإليٗماف يمٙم٘مٚمبٝمقسمر أو ايم

 -Soft Switch  أن زماؽمتخدام سمٗمٛمٝمة اظمٖمتاح ايمذىمل Powerوإنمالق اجلٜماز هم٘مان َمـ اظمستحٝمؾ سمُمٕمٝمٙمف زمدون ايمّمٕمط فمعم زر ايمـــ 

 -Wake On LAN وسمٗمقم زمتُمٕمٝمٙمف َمـ فمعم ايمُمب٘مة زمخاصٝمة سمدفمك  Standby  أصبح زم١مَم٘ماٞمؽ وزم٘مؾ ؽمٜمقيمة أن جتٔمؾ ايم٘مٚمبٝمقسمر

  قضمة  اإلم  يمٙماهمتحة  24ْماومة َمٛمٖمذ يت٘مقن َمـ احلديثة يقصمد دم َمزود ايم اإلم   ةايمٙمقضمأن دم- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوٓ  هٛماك ؽم٠مال َمٜمؿ  صمدا  ٓ زمد  أن  سمٔمرهمف وسمتقؽمع همٝمف أىمثر  آ وهق  9 

 زمُم٘مؾ  َمباذ  أو  زمُم٘مؾ  نمغم  َمباذ  ؟    Power supply ــيتؿ  سمزويدها زمايم٘مٜمرزماء فمـ ؿمريؼ ايم  َمـــا هـــل  ايمٗمْمع  ايمتلس . 

ايمٙمقضمة  اإلم   -1وَمـ أمهٜما Power supply    9 فمـ ؿمريؼ  َمزود  ايمْماومة  زمُم٘مؾ  َمباذ  هٛماك  ومْمع  يتؿ  سمزويدها زمايم٘مٜمرزماء  ج. 

Motherboard             -2-  ايمٗمرص  ايمِمٙمبHard Disk                    -3-       -وحمرك إومراص اظمرٞمة  أو ايمٙمٝمزرية 

هل   مجٝمع  ايمٗمْمع  ايمتل  سمستٚمد    Power supply فمـ ؿمريؼ  َمزود  ايمْماومة  زمُم٘مؾ نمغم   َمباذ  أَما  ايمٗمْمع  ايمتل يتؿ  سمزويدها زمايم٘مٜمرزماء  

وىمرت  ايمُماؾمة وايم٘مروت  chipsetو مجٝمع ايمـ    Romوايمذاىمرة  َمثؾ  اظمٔمايمج  وايمرام     Motherboardؿماومتٜما َمـ  ايمٙمقضمة اإلم 

 - USBإطمرى ايمتل  يتؿ سمثبٝمتٜما  فمعم  ايمٙمقضمة  اإلم  وىمذيمؽ ايمٗمْمع  ايمتل  يتؿ  سمقصٝمٙمف  فمـ  ؿمريؼ  َمٛماهمذ  ال

  Power Supply Connectorsى(الطاقظىمزود)ىالتعذوظىوحدةىتوصوالتىىوأدالكىى (2-3-5)
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 حمدد  خيرصمٜما  َمٛمف  -وهل ىمايمتارم همٙم٘مؾ  َمٛمٜما  وـمٝمٖمة  وصمٜمد       Power Supplyأَما  اإلؽمالك  اظمقصمقدة  دم  ال

 وأصمٜمزة  ايمتػميد  Fans  و  اظمراوح    Hard Diskايمٗمرص  ايمِمٙمب  9      ايمٗمْمع َمثؾ:  همقيمت Yellow: +12 آصٖمر -1

Cooling Device   و ٞمقاومؾ  ؾمٗمقق  ايمتقؽمٔمة  System Bus Slots . 

و ايمٔمديد  َمـ  َم٘مقٞمات  CPUو  اظمٔمايمج  ؽمازمٗما   9Motherboard ايمٙمقضمة  إم   َمثؾ ايمٗمْمع   9   همقيمت Red  :+5آمحر  -2

 ايمٙمقضمة  اإلم  -

 RAMو  زمٔمض  أٞمقاع  ايمذاىمرة  ايمرئٝمسٝمة    CPUَمٔمٓمؿ اظمٔماجلات احلديثة  9َمثؾ ايمٗمْمع  9     همقيمت Orange :+3.3 ايمػمسمٗمارم -3

 -                    AGPو ىمروت  ايمُماؾمة  َمـ ٞمقع    ِ   SDRAMَمثؾ  ايمــ 

 -PROMو زمٔمض  ذاىمرة    ISA Slotايم٘مروت ايمتل  سمرىمب فمعم ؾمٗمقق 9َمثؾ ايمٗمْمع  9   همقيمت White  :-5 آزمٝمض  -4

 - PROMو  ذاىمرة    Serial Ports َمٛماهمذ زمٔمض  أٞمقاع   9  َمثؾ ايمٗمْمع  9   همقيمت Blue :-12 آزرق -5

 - تُمٕمٝمؾ  ايم٘مٚمبٝمقسمر  .هذا  ايمسٙمؽ  هق  اظمس٠مول  فمـ  إؿمالق  ايمممارة  إولم  يم  Green : power on آطمرض -6

 . يستٔمٚمؾ ٓؽمت٘مامل  ايمدوائر  ايم٘مٜمرزمائٝمة  زمايمٖمقيمتٝمات  إطمرى    Ground (COM)أريض  همقيمت 9صٖمر  : Black آؽمقد -7

 ضمدث اذا ايمْماومة وهمِمؾ     Power Supply ال فمٚمؾ ايٗماف فمـ اظمس٠مول هق Gray  =Good power lineايمرَمادي  -8

 - Short circuit  ايمدائرة ومٌمايمتامس  ىمٜمرزمائل أو 

 -standby آؽمتٔمداد وضع دم إصمٜمزة دم ئمٚمؾ وهق همقيمت Purple  :+5 ايمبٛمٖمسجل -9

 ىمرت َمـ اؾمارة سمٙمٗمٝمف فمٛمد ئمٚمؾ ايم٘مٚمبٝمقسمر جئمؾ يم٘مك َمثال remote sensing يمالؽمتُمٔمار همقيمت Brown :+3.3 ايمبٛمك -10

 - اظمقدم او ايمُمب٘مة
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 إؾمارة أيّماً  سمرؽمؾ يم٘مٛمٜما-   احلاؽمب صمٜماز دم إطمرى واظم٘مقٞمات  Motherboard إم ايمٙمقضمة يمٔمٚمؾ ايمالزم ايمتٝمار يةايمتٕمذ وضمدة سمٗمدم

 -   ATX ايمُم٘مؾ فماَمؾ سمتبع ايمتل ايمتٕمذية وضمدات دم PWR_OK Power  Good وهل إم ايمٙمقضمة إلم صمداً  َمٜمٚمة

 يمؽىمذ ىماٞمت هم١من-   صحٝمحة اظمْمٙمقزمة واخلرج ايمدطمؾ صمٜمقد ىماٞمت أذا َما ىيمؼم ذايت زماطمتبار ايمتٕمذية وضمدة سمٗمقم احلاؽمب صمٜماز سمُمٕمٝمؾ فمٛمد

 زمحايمة وضٔمت) اإلؾمارة هذه سمرؽمؾ أن أَما-  اظمرؽمٙمة ايمتٕمذية فمعم آفمتامد يٚم٘مـ زمٟمٞمف يمت٠مىمد إم ايمٙمقضمة إلم Power _Good إؾمارة سمرؽمؾ

(OFF ))  -اظمٔمايمج سمقومٝمت روماومة سمٗمقم (إؾمارة سمِمؾ ضمٝمث Power _Good )زمداية إفمادة أَمر زم١مرؽمال (RESET)يبدأ ضمٝمث اظمٔمايمج إلم 

 دم- ايمبايقس يمٛمٓمام سمقومٝمت روماومة سمٗمقم( OFF زمحايمة وضٔمت) اإلؾمارة هذه وصقهلا فمدم ٞمتٝمجة أن- صمديد َمـ( BIOS) ايمبايقس م سمٛمٖمٝمذ

 دم اإلضاءة َم٠مذات سمٔمٚمؾ وومد-   إطمرى احلاؽمب وَم٘مقٞمات اظمٔمايمج إلم سمِمؾ ايمتٕمذية وأن سمٔمٚمؾ وىمٟمهنا ايمتٕمذية وضمدة سمبدوا احلايمة هذه

 - َما َمرضمٙمة دم فمايمٗماً  وؽمٝمبدو هنايتف إلم أزمدا يِمؾ يمـ BIOS ٞمٓمام يم٘مـ ايمتٕمذية وضمدة وَمروضمة إومراص حمرىمات وسمدور إَماَمٝمة ايمٙمقضمة

 

ب -سمتْمٙمب أصمٜمزة احلاؽمب ايمُمخِمٝمة اؽمتْمافمة ىماهمٝمة يم٘مل سمٔمٚمؾ زمُم٘مؾ صحٝمح - حيتاج ضماؽم زمايمقاتسمٗماس اؽمتْمافمة وضمدة ايمتٕمذية 

وات فمٛمد اإلومالع  200يٛمام حيتاج إلم -  وات أشمٛماء ايمتُمٕمٝمؾ  130إلم  115ؾمخيص زمٚمحرىمل ومرص صٙمب وحمرك أومراص َمّمٕمقؿمة َمـ  

وات  250إلم  230-َمٔمٓمؿ وضمدات ايمتٕمذية ذات اؽمتْمافمة َمـ وات  200َمـ يمؽ جيب أن سم٘مقن وضمدة ايمتٕمذية ذات اؽمتْمافمة أفمعم -يمذ

 فمٛمد إضاهمة أصمٜمزة أطمرى دم اظمستٗمبؾ - يمالضمتٝماط - سم٘مٖمل هذه آؽمتْمافمة ضمتك

 

يمؽ ي٠مدي سمقومٖمٜما فمـ ايمدوران إلم ايمتسبب دم يمذ يقصمد زم٘مؾ وضمدة سمٕمذية َمروضمة سمػميد -سم٠مَمـ  َمروضمة وضمدة ايمتٕمذية فمٚمٙمٝمة سمػميد احلاؽمب

ؾ ايمتُمٕمٝمؾ احلاؽمب شماٞمٝمة َمُماىمؾ ىمبغمة -إذا ٓضمٓمت فمٛمد سمُمٕمٝمؾ احلاؽمب فمدم ؽمامع صقت اظمروضمة همٜمذا ئمٛمل أهنا َمٔمْمقزمة وجيب اؽمتبداهلا ومب

زمؾ أهنا سم٠مَمـ سمدهمٗمًا َمستٚمرًا يمٙمٜمقاء اخلارصمل ايمبارد فمػم  ن هذه اظمروضمة ٓ سمٗمقم زمتػميد دوائر سمٛمٓمٝمؿ اجلٜمد ضٚمـ وضمدات ايمتٕمذية همٗمط١م-هم

 صٛمدوق احلاؽمب - زمدون هذا ايمتٝمار سمسخـ ايمممائح اإليم٘مؼموٞمٝمة ايمتل زمداطمؾ صٛمدوق احلاؽمب زمرسفمة  وخترب -

 

 

 Thermaltake 9 رىمةــؾم -1

 GIGABYTE  رىمة 9ــؾم -2

 Good Powerالتعذوظىالجودةىى(2-3-6)

 Wattage Powerادتطارظىىوحدةىالتعذوظىىى(2-3-7)

 Power Supply Fanوحدةىالتعذوظىىمــــــروحظىىى(2-3-8)

  Power Supply Companiesالذركاتىىالمصنطظىىلوحدةىالتعذوظىىى(2-3-9)
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 CORSAIR رىمة 9ـــؾم -3

 OCZ  رىمة 9ـــؾم -4

 Antec رىمة 9ـــؾم -5

 

 

 ئمٚمؾ أم ٓ؟  Power Supply ىمٝمػ سمٔمرف أن َمزود ايمْماومةس. 

 إذا مل يُمتٕمؾ همٜمٛماك شمالشمة اضمتامٓت 9 _  يمؽ فمٛمدَما ٞمّمٕمط فمعم زر سمُمٕمٝمؾ اجلٜمازوذج. 

 !! ىمٝمػ ٞمتٟمىمد ؟؟؟!Power Supplyومة ومد ي٘مقن ايمٔمْمؾ َمـ َمزود ايمْماآضمتامل إول 9

حمرىمات إومراص ايمٙمٝمزرية  واظمرٞمة و Motherboard  ايمٙمقضمة إم و    Hard Diskايمٗمرص  ايمِمٙمب ٞمٖمؽ ىمؾ َمٗمازمس َمزود ايمْماومة َمـ 

 شمؿ ٞمٚمسؽ َمٗمبس ايمٙمقضمة إم وٞمقصؾ ؽمٙمؽ صٕمغم دم َمدطمؾ ايمسٙمؽ إطمرض َمع َمدطمؾ ايمسٙمؽ إؽمقد ىمام دم ايمِمقرة ايمتايمٝمة 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إذا اؾمتٕمٙمت َمروضمة َمزود ايمْماومة إذن همٜمق ؽمٙمٝمؿ وإٓ همٜمق ايمٔمْمؾ همٝمتؿ إصالضمف أو سمٕمغمه -

 سم٘مقن رزمام ايمٙمقضمة إم همبٜمذا جيب إصالضمٜما أو سمٕمغمها -آضمتامل ايمثاين 9

 

 Power Supply Crashاألرطالىىالذائطظىىفيىىوحدةىالتعذوظىىى(2-3-10)
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يم٘مٚمبٝمقسمر  زمزر إفمادة ايمتُمٕمٝمؾ يمٝمحؾ هماحلؾ هق أن  يتؿ اؽمتبدال َم٘مان زر سمُمٕمٝمؾ ا -  ي٘مقن َمـ زر ايمبقر )زر سمُمٕمٝمؾ اجلٜماز (آضمتامل ايمثايمث 9 

ٔمد همؽ َمٗمبس زر إفمادة ايمتُمٕمٝمؾ يمؽ زمٖمتح ايمٕمْماء شمؿ همِمؾ َمٗمبس زر سمُمٕمٝمؾ اجلٜماز وٞمٗمٙمف إلم َمٛمٖمذ زر إفمادة ايمتُمٕمٝمؾ زم- وذ حمؾ سمُمٕمٝمؾ اجلٜماز 

 يمؽ فمٛمدَما سمريد سمُمٕمٝمؾ اجلٜماز اضٕمط زر إفمادة ايمتُمٕمٝمؾ يمٝمُمتٕمؾ اجلٜماز-وزمذ

  هق فمْمؾ ايمٖمٝمقز ايمذي دم َمزود ايمْماومة Power Supply 9ىمثر ؾمٜمرة دم َمزود ايمْماومة أيّمًا َمـ إفمْمال ايمُمائٔمة وإ

 

 

 وي٘مقن َمقصمقدًا دم َمزود ايمْماومة  ىمام دم ايمِمقرة ايمتايمٝمة 9

 

 

 

 

 

 

 

ٛمف (أو اٞمٖمِمال ايم٘مٜمرزماء همجاءه فم Power Supply؟؟ أٞمف دطمقل سمٝمار ىمٜمرزمائل فمارم فمعم َمزود ايمْماومة )َما هق ايمسبب ايمذي أدى إلم سمٔمْمٙمف 

 همٝمجب فمٙمٝمؽ سمٕمغم ايمٖمٝمقز زمدل ايمٖمٝمقز ايمٔماؿمؾ-!!! -  شمؿ فمادت زمرسفمة 

 - أيّمًا َمـ إفمْمال ايمُمائٔمة وهق فمْمؾ اظمروضمة همٝمجب فمٙمٝمؽ سمٕمغمها َمباذة يم٘مل ٓ سمتٔمْمؾ زمٗمٝمة أصمزاء احلاؽمقب زمسب احلرارة ايمزائدة 
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هل  ( Ports/connectors / interface 9سمٔمريػ  اظمٛماهمذ ) 

ايمتل  يتؿ همٝمٜما  رزمط وسمقصٝمؾ   إصمٜمزة  وايمٗمْمع  اخلارصمٝمة  اظمٗمازمس  

زمايمٙمقضمة  اإلم َمثؾ  ايمُماؾمة  ويمقضمة  اظمٖماسمٝمح  وايمٖمٟمرة  وايمْمازمٔمة ونمغمها 

 ايم٘مثغم  َمـ  ايمٗمْمع  ايمتل  يتؿ  رزمْمٜما  زمايمٙمقضمة  اإلم -

 يمتقصٝمؾ ىمثغمة وَمقصالت ىمازمالت سمستخدم أن اظمٚم٘مـ َمـ 

 إصمٜمزة َمٔمٓمؿ سمقصٝمؾ ويتؿ ايمٛمٓمام زمقضمدة اظمختٙمٖمة إصمٜمزة

 ايمٛمٓمام وضمد َم٠مطمرة دم َمٛماهمذ أو زمٖمتحات ايمٛمٓمام زمقضمدة اظمٙمحٗمة

(case )  -شمٗمقب فمعم حتتقي واظمٛماهمذ ايمٖمتحات هذه زمٔمض 

(  Female Connectors) إٞمثك اظمقصالت وسمسٚمك

 Male) ايمذىمر اظمقصالت وسمسٚمك أؽمٛمان فمعم حيتقي وزمٔمّمٜما

Connectors -  ) ًيمف ي٘مقن ايم٘مازمالت ـَم ٞمقع ىمؾ أن فمٙمام 

 أو اظمٛمٖمذ إلم إٓ يمتقصٝمٙمف يِمٙمح وٓ-   ايمٕمايمب دم همريد ؾم٘مؾ

 - يمف اظمخِمِمة ايمٖمتحة

 

 

 9 دم  إصمٜمزة  احلديثة  -   وَمـ هذه  اظمٛماهمذ هل    ايمُماؾمة ىمروت دم فمادة سمتقهمر َمٛماهمذ أرزمٔمة ضمايمٝمًا  يقصمد

 DB15 pinو  RGB اإلؽمؿ فمٙمٝمف ويْمٙمؼ VGA  (Video Graphics Array ( Adapter9 أو D-SUBِٕفز اٌـ  -1

 هذا ئمرضٜما فمرض دومة واومٍم--    ومديؿ َمٛمٖمذ وهق--  ايمُماؾمة وزمكم ايمرؽمقَمٝمة ايمبْماومة زمكم يقصؾ ايمذي آفمتٝمادي اظمٛمٖمذ وئمٛمل- أيّماً 

 -ايم٘مٚمبٝمقسمر ؾماؾمات مجٝمع فمعم ايمذي ئمٚمؾ ايمتٗمٙمٝمدي ايم٘مٚمبٝمقسمر وهق َمٛمٖمذ--  x 1536 Px 2048    هل اظمقصؾ

 ؽمٛماً زماحلاؽمب- 15وهق يتٝمح يمؽ سمقصٝمؾ ىمبؾ ايمُماؾمة ايمذي حيتقي فمعم َمقصؾ ذىمر زمف   -  شمٗمباً  15أٞمثك حيتقي فمعم  وهق َمقصؾ

 ـذىىالمـــنــافـــــى(2-4)
Ports/connectors / interface 

 

 Screen\monitor   portsمنافذىالذاذظىىىىى(2-4-1)
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 أو "امحر , اؽمقد , اصٖمر" ايمثالشمل ايم٘مٝمبؾ ؿمريؼ فمـ زمايمتٙمٖمزيقن يمٙمرزمطيستخدم   HD output 9 اٚ S-VIDEOِٕفز  اٌـ -2

 ودومة--  ايمرؽمقم زمْماومات انمٙمب َمع وَمتقهمر ايمثٚمـ ايمرطمٝمِمة ايمتٙمٖماز اصمٜمزة انمٙمب َمع َمتقاهمؼ اظمٛمٖمذ هذا -اظمُماهبة إطمرى ايم٘مقازمؾ

 هذا وٕن--  اظمٛمٖمذ هذا دم خمتٙمٖمة ايمٛمٗمؾ اؾمارة ويم٘مـ--  Composite َمٛمٖمذ يٗمدَمٜما ايمتل ٞمٖمسٜما هل اظمٛمٖمذ هذا يقهمرها ايمتل ايمٔمرض

اي  زمٟمصمٜمزة صمداً  َمٛمتمم- همٗمط يمٙمٖمٝمديق َمقصؾ وهق -ايمسازمٗمة همذاٛماظم َمـ اهمّمؾ ؽمؼماها ايمِمقرة همقضقح اهمّمؾ زمٚمقصالت يٚمتاز اظمٛمٖمذ

DVD إيمٔماب وأصمٜمزة ايمرؽمٝمٖمرات و- 

 

 

 

 

 

 

 

 دم َمتقهمر .  ؾماؾمتؽ دم اظمٛمٖمذ سمقهمر زمممط .  HDدح اجلق فمايمٝمة رومٚمٝمة اؾمارة ئمْمٝمؽ ضمٝمث صمداً  هام اظمٛمٖمذ هذاDVI  9ِٕفز  اٌـ  -3

 ــٌ اطمتِمار DVI -أضمدث سمٗمٛمٝمة ئمتػم يم٘مٛمف VGAي ا هم٘مرة ٞمٖمس-وهق   احلديثة ايمُماؾمة ىمروت انمٙمب

 Digital Visual Interface 1536 فمايمٝمة زمدومة ايمٖمٝمديق زمٛمٗمؾ ويتٚمٝمز-  ايمبٌمية ايمقصٙمة وسمٔمٛمل    X 2048 أن ايمٝمقم وٞمجد 

 ٘مـيم VGA ال ؿمريٗمة َمـ أهمّمؾ ايمْمريٗمة هبذه ايمٖمٝمديق دومة سم٘مقن أن جيب ٞمٓمرياً - اظمقصؾ هبذا َمزوّدة احلديثة ايمُماؾمات أنمٙمب

 ايمـ َمٛمٜمااٞمقاع  يمثالث سمٛمٗمسؿ وهل -ومِمغم وايم٘مرت ايمُماؾمة زمكم ايم٘مازمؾ ىمان إذا طماصة اظمجرّدة زمايمٔمكم زمايمدومة اطمتالف إجياد يِمٔمب

DVI-Digital وايمـ DVI-Analog وايمـ DVI-Integrated -- وانمٙمب--  إيام هذه اؽمتخداَما آىمثر هل ايمقصٙمة هذه 



 

 
64 

 انذهاب اىل انفهزس

 واٞمتُمارها آطمرى ايمقصالت اٞمقاع فمـ زمرطمِمٜما متتاز اهنا ضمٝمث-- ايمقصٙمة هلذه َمٛمٖمذ سمّمع ايمرؽمقم زمْماومات سمِمٛمع ايمتل ايمممىمات

 - ايمقاؽمع
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--  إوؽماط اظمتٔمدد ايمدومة ايمٔمارم اظمٛمٖمذ او--  High-Definition Multimedia Interface وسمٔمٛمل HDMI 9 َمٛمٖمذ ايمـ -4

 َمقصؾ اهمّمؾ ايمٗمقل اٞمف وسمستْمٝمع--  وضقح وزم٘مؾ رسفمة زم٘مؾ وايمِمقت  ايمِمقرة تقصٝمؾيم ايمرؽمقَمٝمة زمايمبْماومة يقصمد َمٛمٖمذ  وهق

 َمـ وضقح زم٘مؾ َمُماهدسمف اظمراد ايمٔمرض او ايمٖمٙمؿ ان ي٘مقن جيب اٞمف فمٙمام اجلٜماز ؾماؾمة فمعم صٖماء زم٘مؾ ظمُماهدهتا ايمسٝمٛمامئٝمة يمٙمٔمروض

 ايمقصمقد ٞمادر وهق .. x 3200  2024 سمبٙمغ فمرض دومة الم يِمؾ ان اظمقصؾ هذا ويستْمٝمع--  HD يمٙمـ او ايمٔمايمٝمة يمٙمدومة ايمدافمؿ ايمٛمقع

 فمعم اظمٛمٖمذ اظمٛمزيمٝمة  هذا اظمسارح دم وايمقضقح ايمدومة ايمٔمايمٝمة آهمالم فمرض يمتحّمغم  اظمٛمازل زمدطمقل اظمٛمٖمذ هذا وزمدأ --ايمُماؾمة ىمروت دم

 آطمر زمٚمٔمٛمك او ايمسقق دم يمتقاصمدا ومٙمٝمؾ هذا اظمٛمٖمذ فمٚمقَما--  يمألزمِمار طماؿمػ صمدا رائع وضقح يٗمدم اٞمف آ ايمثٚمـ نمارم اٞمف َمـ ايمرنمؿ

--  ايمٔمايمٝمة يمٙمدومة ايمدافمٚمة ايمُماؾمات اؽمٔمار ٞمزول وايّما اظمٛمٖمذ هذا اؽمٔمار ٞمزول َمع ويم٘مـ--  ايمسٔمر يمسبب ىمبغمة ذائٝمة ومقة زمف يمٝمس

 -فمدة زم١مصدارات زمؾ--  واضمد زمٛمقع يتقهمر ٓ اظمٛمٖمذ او اظمقصؾ وهذا-- اظمُمؼميـ َمـ ايم٘مثغم ؽمٛمرى

 أىمثر خمِّمص HDMIاي  زمٝمٛمام احلاؽمقب يمُماؾمات أىمثر خمِمص DVI ـايم- إضمدث ايمتٗمٛمٝمة ضمايمٝماً  ئمتػم يم٘مٛمف DVI ـايم هم٘مرة ٞمٖمس وهق 

 ــاٌ دومة- همٗمط همٝمديق يٛمٗمالن ايمٙمذان VGA ايمـو DVI ـايم زمخالف وصقت همٝمديق يٛمٗمؾ HDMIاي - إهمالم ظمُماهدة ايم٘مبغمة يمٙمُماؾمات

HDMI ــايم َمـ أهمّمؾ سمٔمتػم DVI اظمجرّدة زمايمٔمكم ايمٖمروق ضمظسمال أن ايمِمٔمب َمـ ويم٘مـ- 
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 ال َمـ أهمّمؾ COMPONENT ـايم ئمتػم- صقت زمدون همٗمط يمٙمٖمٝمديق َمقصؾ وهقComponent Video   9َمٛمٖمذ  ايمــ -5

Composite ال وَمـ S-VIDEO إزرق إيمقان حتٚمؾ إؽمالك أنّ  سمالضمٓمقن- وايمقضقح ايمدومة ضمٝمث َمـ (Blue )

 زمدومة همٝمديق يٛمٗمؾ أن COMPONENT ـايم ىمازمؾ يستْمٝمع(- RGB) ـيمٙم اطمتِمار وهل( Red) وإمحر( Green) وإطمرض

 -1080i إلم سمِمؾ فمايمٝمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىمازمٙمكم َمع يٟميت RCA ال- يمٙمٖمٝمديق COMPOSITE وال يمٙمِمقت RCA _Composite Video   : RCAَمٛمٖمذ  ايمـ  -6

 دم ٞمجده ضمٝمث ايمدارصمة اظمقصالت أىمثر َمـ RCA ال َمقصؾ ئمتػم(- يسار صقت) إزمٝمض وايم٘مازمؾ( يٚمكم صقت) إمحر ايم٘مازمؾ

ٚ  S/PDIF ٞمقع َمـ اظمقصؾ ايمٝمقم فمٙمٝمف يتٖمّقق ضمٝمث ايمِمقت صمقدة ضمٝمث َمـ َمرسمبة أدٞمك دم يٟميت ويم٘مٛمف سمٗمريباً  سمٙمٖمزيقن ىمؾ

HDMI -إصٖمر ايم٘مازمؾ (COMPOSITE )ؾَمث احلديثة زماظمقصالت َمٗمارٞمة زماجلقدة يتٖمّقق ٓ أيّماً  وهق يمٙمٖمٝمديق َمقصؾ 

HDMI-ايمٗمديؿ ايمٛمقع َمـ هل آصمٜمزة هذه وأنمٙمب ايمدومة اظمٛمخٖمّمة ايمتٙمٖماز ٕصمٜمزة سمٛماـمرية زمْمريٗمة آؾمارات يٛمٗمؾ اظمٛمٖمذ هذا  --

 ايمبْماومة َمـ ايمرؽمقم سمقصٝمؾ سمريد فمٛمدَما جيب احلرص يمذا--  inputs َمٛمٖمذ َمقاصٖماهتا دم سمقهمر سم٘مـ مل ايمٗمديٚمة آصمٜمزة ويم٘مـ

 -- inputs حيٚمؾ َمٛمٖمذ ايمتٙمٖماز ي٘مقن نا ايمٗمديؿ ايمتٙمٖماز الم ايمرؽمقَمٝمة
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 إمحر) RCA إؽماد اظمقصؾ فمعم يتّٖمقق- ايمػمسمٗمارم زمايمٙمقن إيمٝمف ويُمار ايمِمقت يمٛمٗمؾ خمِمص وهقS/PDIF   9َمٛمٖمذ  ايمـ  -7

 دم ؽمامفمات 6أٚ  5 سمُمٕمٝمؾ يٚم٘مٛمؽ أٞمف أي 6ٚ  5 إلم سمِمؾ ومٛمقات زمٔمدة صمداً  فمايمٝمة زمدومة ايمِمقت ٞمٗمؾ فمعم زمٗمدرسمف ويتٚمّٝمز( وإزمٝمض

 ـايم َمثؾ إيمٔماب وأصمٜمزة  احلديثة ايمِمقت ىمروت دم وٞمجده ىمام ايمبٝمتٝمة ايمسٝمٛمامئٝمة ايمٔمرض زمٟمصمٜمزة اؽمتٔماميمف يتؿ- ايمقومت ٞمٖمس

PlayStation 3 ونمغمها- 
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 وٓ optical زم٘مقٞمف يتٚمّٝمز يم٘مـ ايمسازمؼ S/PDIF اظمقصؾ ٞمٖمس هـ S/PDIF OPTICAL / TOSLINK   9  َمٛمٖمذ  ايمـــ -8

 -ايمٗمِمغمة يمٙمٚمساهمات َمالئؿ- ايم٘مٜمرزمائٝمة ةوزمإصمٜمز زمايم٘مقازمؾ َمٙمٝمئة زمٝمئة دم سمقاصمده فمٛمد واظمٕمٛماؿمٝمسٝمة ايم٘مٜمرزمائٝمة زماظمقصمات يتٟمشمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وسمسْمٝمع  أن  حتقل  َمـ  َمٛمٖمذ ٕطمر  أذا  مل يتقهمر  ٞمقع  اظمٛمٖمذ  يمديؽ  دم  صمٜمازك  ىمام  دم ايمِمقر  ايمتايمٝمة   9
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 - إرزمٔمة اظمٛماهمذ  إولم       أهؿ  َمٛماهمذ ايمُماؾمة واظمٛمتممة  زم٘مثرة  واظمقصمقدة  َمٔماً  دم  أنمٙمب  إصمٜمزة  احلديثة  هل 

 

 

 وهلوىمام ذىمرٞما ؽمازمٗما زمٔمّما أٞمقاع  َمٛماهمذ ايمِمقت ويم٘مـ  هٛماك  َمٛمٖمذ رئٝمز  سمقصمد  دم  ىمؾ  ايم٘مٚمبٝمقسمرات  واظمتقاصمد  دم  ىمروت  ايمِمقت -

 - زماحلاؽمب يٖمقن ىماظم٘مر وايمٙمقاومط ايمسامفمات َمثؾ أصمٜمزة سمقصٝمؾ ايمِمقت َمٗمازمس يمؽ سمتٝمح - وَمستديرة صٕمغمة َمٗمازمس فمدة فمعم حتتقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جتد يمؽيمذ .  ً متاَما ان اظمٛمٖمذ نهذا انيتْمازمٗم.   PS/2  (Personal System/2)  زماؽمؿ ئمرف شمٗمقب  6 فمعم حيتقي أٞمثك َمقصؾ وهق

 دم َمٛمٖمذها يمقن  اظمٖماسمٝمح يمقضمة َمثال-   زمٝمٛمٜمام ايمتٖمريؼ فمعم يمٙمٚمسافمدة يمٙمٚمٛمٖمذيـ خمتٙمٖمة أيمقان أو َمٙمِمٗمات سمستخدم اظمِمٛمٔمة ايمممىمات َمٔمٓمؿ

  -أطمرض همٙمقٞمف  ايمٖمٟمرة َمٛمٖمذ أَماأو زمٛمٖمسجل  ايمٙمقن  -  َمائل أزرق ايمٕمايمب

 

 

 

 

 

 

 Audio  portsمنافذىالصوتىللدماراتىومكبراتىالصوتىىىىى(2-4-2)
 

 ىKeyboard \Mouse Portsمنغذىلوحظىالمغاتوحىوالغأرةىىىىى(2-4-3)
 DB6 PINىىىأوىىىىPS\2ىىودمى
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ويٟميت  أىمػم ضمجاًم  ومٙمٝمال     Pins 5ويم٘مٛمف  حيتقي  فمعم يُمبف  ٞمٖمس  هذا  اظمٛمٖمذ    Keyboardهٛماك  َمٛمٖمذ طماص  يمٙمقضمة  اظمٖماسمٝمح   ايمٗمديؿ  

 .  the DIN-5 keyboard port َمـ هذا  اظمٛمٖمذ  يسٚمك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واظمقصمقد   بؾ ايم٘مٜمرزماء ايمذي حيتقي فمعم َمقصؾ أٞمثك زمف شمالشمة شمٗمقب زماحلاؽمبٝموهق َمقصؾ ذىمر حيتقي فمعم شمالشمة أؽمٛمان ىمبغمة يتٝمح سمقصٝمؾ ىم

 زمحٝمث يتؿ سمزويد احلاؽمب زمايمْماومة َمـ خمرج ايم٘مٜمرزماء دم احلائط - Power Supplyدم  ايمــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 وىمالمها -  ؽمٛماً  25 فمعم وحيتقي ضمجامً  أىمػم وأطمرويستخدم  يمٔمِما إيمٔماب  أؽمٛمان 9 فمعم حيتقي صٕمغم أضمدمها-  ؾم٘مالن اظمٛمٖمذ هلذا يقصمد

 َمٛمٖمذان هبا يقصمد احلاؽمب أصمٜمزة وَمٔمٓمؿ-  ايمٗمديٚمة ايمٖمٟمرة أو اظمقدم َمثؾ ؽمبزماحلا اظمٙمحٗمة إصمٜمزة َمـ ايمٔمديد يمتقصٝمؾ يستخدم ذىمر َمقصؾ

-وهذه  ايمْمريٗمة  َمـ  ومدم     50وأومٍم  ؿمقل جيب  أن  ي٘مقن  هق    57Kbpsوأومٍم رسفمف ٞمٗمؾ يمٙمبٝماٞمات  هلذه  ايم٘مٝمازمؾ  هل  - سمسٙمسٙمٝمان

  Full Duplexوأيّما  مجٝمع  اإلصمٜمزة  احلديثة  سمستخدم  سمٗمٛمٝمة    دم  ىمؾ َمرة    Bitايمرزمط  سمستخدم سمٗمٛمٝمة  ايمٛمٗمؾ  فمـ  ؿمريؼ  إرؽمال  زمت 

وهل  إَما  إرؽمال  أو  أؽمتٗمبال  دم  ٞمٖمس      Half Duplexوهل  سمٔمٛمل  أرؽمال  وإؽمتٗمبال  دم  آن  واضمد  وىماٞمت  ومديام  سمستخدم  ؿمريٗمة  

 ىAC Power Ports لطاقظىىالكؼربائوظىىىىمنغذىموصلىاىى(2-4-4)

 ى ىSerial port \  DB25- 9 Pins \Com\IOIOIالمنغذىىىالتدلدليىىىىىىى(2-4-5)
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 دم ايمتح٘مؿ أٞمٓمٚمة َمثؾ فمديدة سمْمبٝمٗمات دم سمستخدم زايمت ٓ ايمتسٙمسٙمٝمة اهمذاظمٛمو -اظمقدم   ايمٙمحٓمة - وَمـ  أَمثٙمة  اإلصمٜمزة  اظمستخدَمة هلذا  اظمٛمٖمذ  

 أن يٚم٘مـ( Server) احلقاؽمٝمب أصمٜمزة- وايمتجارية ايمِمٛمافمٝمة اظمٛمتجات وزمٔمض واظمِمارف، اظمحالت َمٛمٓمقَمات ايمٔمٙمٚمل، ايمتحايمٝمؾ اظمِماٞمع،

 دم اظمٛمٖمذ هذا سمستخدم ايمٕمايمب دم( Routers, Switches) َمثؾ ايمُمب٘مة َمٔمدات أيّما- إفمْمال وسمتبع ايمتح٘مؿ دم ايمتسٙمسقم اظمٛمٖمذ سمستخدم

- إصمٜمزة مجٝمع َمع َمتقاهمٗمة ويم٘مقهنا سم٘مٙمٖمتٜما ورطمص يمبساؿمتٜما، اظمجآت هذه دم سمستخدم زايمت ٓ ايمتسٙمسٙمٝمة اظمٛماهمذ- واإلفمدادات يمٙمتٜمٝمئة

 (-Host System) اظمستّمٝمػ ايمٛمٓمام ومبؾ َمـ( Supporting Software) ايمػمجمل ايمدفمؿ َمـ ايمٗمٙمٝمؾ إلم إٓ حيتاج ٓ ايمتسٙمسقم اظمٛمٖمذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذا هبا يقصمد احلاؽمب أصمٜمزة وَمٔمٓمؿ-  احلاؽمب دم  ايمْمازمٔمة يمتقصٝمؾ ايمٕمايمب دم اظمٛمٖمذ هذا ويستخدم -  شمٗمباً  25 فمعم حيتقي أٞمثك َمقصؾ وهق

 (  IEEE 1284وهق ومديؿ  صمدا  -  ويسٚمك  أيّما  زمـ ) -اظمٛمٖمذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىparallel port\ DB25 Pins\LPTالمنغذىىىالمتوازيىىىىىىى- منغذىىالطابطظىى(2-4-6)
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 .    صمٜمازًا خمتٙمٖمًا زماحلاؽمب َمثؾ ايمْمازمٔمات وايم٘ماَمغمات ايمرومٚمٝمة واظماؽمحات وايمٖمٟمرة اجلديدة 127صٕمغم َمستْمٝمؾ يدفمؿ سمقصٝمؾ ضمتك هق َمٛمٖمذ 

 هلذا   اظمٛمٖمذ  وهل  versions    9وهٛماك فمدة  إصدرات     ونمغمها وَمٔمٓمؿ أصمٜمزة احلاؽمب حتتقي فمعم َمٛمٖمذيـ َمـ هذا ايمٛمقع -

 -أزمٝمض ويمقٞمف   -وهق اإلومدم  وَمتقاصمد زم٘مثرة  دم  اإلصمٜمزة  ايمٗمديٚمة   Mbps 12فمة  هذا  اظمٛمٖمذ  هل   رس  USB 1.1   9َمٛمٖمذ  ايمـــ  -1

 - أؽمقد ويمقٞمف   وهق اظمٛمتممة  زم٘مثرة  دم  هذه  اإليام -  Mbps  480ذا  اظمٛمٖمذ  هل   هلرسفمة أومٍم    USB 2.0   9َمٛمٖمذ  ايمـــ  -2

واظمتقاصمد  دم  إصمٜمزة     SuperSpeedاإلرسع   وهق-  Gbit\s 5.0ٖمذ  هل   رسفمة  هذا  اظمٛم  USB 3.0   9َمٛمٖمذ  ايمـــ  -3

 -     Gbit\s 10سمِمؾ  رسفمتف  الم  USB 3.1-  وهٛماك أصدار صمديد  يمف  هق   أزرق  ويمقٞمف    احلديثة  ضمايمٝما

وايمتل  - أو  إصٖمر  أو  إطمرض  أمحرهذا  هق َمٛمٖمذ  اجلٝمؾ ايمٗمادم  ويمقٞمف  USB Sleep and Charge plug    9زمتٗمٛمٝمة  ايمـ َمٛمٖمذ  -4

 إؽمتٔمامل يٚم٘مٛمؽ ه٘مذا  Sleep  ايمــ وضع دم او َمٗمٖمؾ احلاؽمقب ىمان إذا ضمايمة دم ضمتك آصمٜمزة ؾمحـ َمـ يٚم٘مٛمؽ اظمٛمٖمد هذا ان ٔمٛملسم

 - Always power on هق اظمٛمٖمذ هلذا ايمتٗمٛمل اإلؽمؿ ان يمإلؾمارة - آيبقد او هاسمٖمؽ ؾمحـ اصمؾ َمـ احلقاؽمٝمب دم اظمٛمٖمذ هذا

 ويم٘مؾ  إصدار  َمـ  هذه  اإلصدارات  ؾم٘مؾ  و ؾمٔمار َمقصمقد  همٝمف   يٚمٝمزه  فمـ  نمغمه  َمـ  اإلصدارات -  ٞمقضحٜما  ىمام  زمايمِمقر   ايمتايمٝمة  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    USBى(Universal Serial Bus)منغذىالتدلدليىىالطالميىالى(2-4-7)
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 :   USBضمٗمـــــائؼ  فمـ  ايمــــ

 هق ايمْمقل هلذا ايمرئٝمز ايمسبب و  َمؼم 5 هق USB 2.0يم٘مبؾ َمع -  و أومٍم ضمد يمْمقل ا  َمؼم 3 هق USB 1.1أومٍم ضمد يمْمقل ايم٘مبؾ َمع 

و -   اظمرؽمٙمة اظمٔمٙمقَمات سمٖمٗمد ايمٖمؼمة هذه طمالل USB ايمــ ؿمٙمب فمعم اظمّمٝمػ جيب مل اذا  شماٞمٝمة ٞماٞمق 1500 سمٗمريبا يساوي ايمذي طمغمايمتٟم وصمقد

أومٍم فمدد يمألصمٜمزة اظمتِمٙمة .  5 ٙمسٙمٝماً هق وأومٍم فمدد يمٙمٚمٖمرفمات اظمتِمٙمة سمس-   َمؼم  10 هق USB 3.0أومٍم ضمد يمْمقل ايم٘مبؾ َمع 

 . همقيمت 5َمٝمقم اَمبغم ىمحد افمعم ئمٛمل  500َمٝمقم أَمبغم ىمحد ادٞمك و  100يٕمذي زمتٝمار -   127 سمسٙمسٙمٝمًا هق 

 همٜمل  USB      9ايمـــ َمٛمــــٖمذ  قاعـــــــــــــــأَما  أٞم

 اراهتا  -   وهل  اظمٛماهمذ  ايمتل  ذىمرٞماها  ؽمازمٗما  زم٘مؾ  إص:       USB Aَمٛماهمذ    -1

 وهذه  اظمٛماهمذ  ٓ  سمقصمد َمباذسمًا   دم  أصمٜمزة   ايم٘مٚمبٝمقسمر   - وهذا  اظمٛمٖمذ  يستخدم  يمتقصٝمؾ  ايمْمازمٔمات  احلديثة  -  :      USB Bَمٛماهمذ    -2

 -   USB A Microَمٛماهمذ   -3

 .ونمغمها     ايمتِمقير  )ايم٘مايٚمرات( وسمستخدم  يمتقصٝمؾ أصمٜمزة   :  USB B Microَمٛماهمذ   -4

 .  USB A Miniَمٛماهمذ   -5

 وسمستخدم  يمتقصٝمؾ أصمٜمزة  اجلقال  ونمغمها   - USB B Mini :  َمٛماهمذ   -6
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  - USBوهل  َمـ  أٞمقاع  ايمــهل اظمٛماهمذ  اخلاصة  زم٘ماَمغمات  ايمتِمقير   IEEE 1394َمقصالت  

  َمـ   ممٝمزات  َمٛمــاهمذ   ايمـــــــــUSB     : 

(   9 وسمٔمٛمل  أٞمؽ  سمستْمٝمع  وصؾ  اجلٜماز  أو  همِمٙمف  دون احلاصمة  ٕفمادة  أومالع  احلاؽمب  همٟمٞمف  يتٔمرف  فمٙمٝمف  ايمتبديؾ  ايمساطمـ  َمٝمزة  ) -1

 (  - أن َمٔمٓمؿ  ايمٕمايمبٝمة  ايمٔمٓمٚمك  َمـ طماصٝمة  ايمتٔمريػ  ايمتٙمٗمائل يمألصمٜمزة :    Play and  Plug سمٙمٗمائٝما    وسمسٚمك  هذه  ايمتٗمٛمٝمة  زمـايمــ)

 اإلٞمقاع  اإلطمرى  يمٙمٚمقاصالت  حتتاج  إلؿمٖماء  ايمٛمٓمام  وَمـ  شمؿ  وصؾ أو  همِمؾ  اجلٜماز  وَمـ  شمؿ  أفمادة  سمُمٕمٝمؾ  ايمٛمٓمام  َمرة  أطمرى  -

سمٟمطمذ  ايمْماومة ايم٘مٜمرزمائٝمة  ايمالزَمة  يمتُمٕمٝمٙمٜما َمـ اظمقصؾ  زمايمذات  - يمذا  ٓ      USBأن  ايمٔمديد  َمـ  اإلصمٜمزة  ايمتل  سمتِمؾ  زمقاؽمْمة  ايمـ -2

تاج  هذه  اإلصمٜمزة  الم  زمْماريات  أو  أسمِمال  زمٚمٟمطمذ ايم٘مٜمرزماء  - وسمستْمٝمع  َمثال  أن  سمُمحـ  صمقايمؽ فمـ ؿمريؼ  وصٙمٜما  زمٚمٛمٖمذ  ايمـــ حت

USB- 

 9 وهل أصمزاء شمالشمة َمـ USB ويت٘مقن*

1. Host   9وئمٚمؾ آضاهمٝمة،ايمبْماومات  دم أو ايمروماومات يمقضمة ضٚمـ اظمقصمقدة ايمتح٘مؿ أداة فمـ فمبارة وهق يمٙمٛماومؾ اظمرىمزي اجلزء 

 -إطمرى USB َم٘مقٞمات زمكم ىمقؽمٝمط

2. Hub   9واضمد َمٛمٖمذ فمؾ صمٜماز َمـ أىمثر يمتقصٝمؾ َمقزع فمـ فمبارة وهق Host ويسٚمك root hub ، َمقزفمات سمقصٝمؾ ويٚم٘مـ 

 -فمٙمٝمف أطمرى اضاهمٝمة

 

 

 

 

3.  Function 9 َمٛمٖمذ فمعم يمٙمتقصٝمؾ اظمٔمد اجلٜماز وهق USB - 

 

Rj 45  (Registered Jack 45)  اهلاسمػ َمٗمبس اظمٗمبس هذا يُمبفيمتقصٝمؾ اإلٞمؼمٞمت أو  يمرزمط ايم٘مٚمبٝمقسمر   فمعم  ايمُمب٘مة  - و يستخدم 

 ايمتٙمٖمقن دم زمٝمٛمام أؽمالك شمامٞمٝمة فمعم حيتقي ضمٝمث-  ضمجامً  أىمػم ويم٘مٛمف RJ 11فمعم  ايم٘مٚمبٝمقسمر وايمذي  يسٚمك  اظمقدم واخلاص زمتقصٝمؾ    ايمٔمادي

  ىمٝمبؾ  َمـ  ٞمقع   سمستخدم أن اظمٗمبس هذا يمؽ يتٝمح.   ايمُمب٘مة )ىمرت( زمْماومة عمفم يقصمد و.   همٗمط أؽمالكأرزمع أو  أشمٛمكم   فمعم حيتقي

Twisted Pair اظمحٙمٝمة زمايمُمب٘مة احلاؽمب يمتقصٝمؾ - 

 

 ىىىىRJ45  and RJ 11 portىمنغذىكروتىىالذبكظىوالمودمىىى(2-4-8)
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 حمرىمات أو ةاخلارصمٝم ايمِمٙمبة إومراص َمثؾ زماحلاؽمب إصمٜمزة َمـ ايمٔمديد سمقصٝمؾ يمؽ يتٝمح وهق-  شمٗمباً  68 أو 50 فمعم حيتقي أٞمثك َمٛمٖمذ وهق

 فمعم صمٜماز َمـ اىمثر ايِمال وسمستْمٝمع  -  ايمثاٞمٝمة دم َمٝمٕما 80 الم سمِمؾ فمايمٝمة زمٝماٞمات ٞمٗمؾ زمرسفمة ويتٚمٝمز - ايمٗمديٚمة ايمْمازمٔمة أو اظماؽمحات أو إذؿمة

 سم٘مقن همٗمد ويمذيمؽ يمإلؽم٘مازي ٞمقع َمـ اىمثر يقصمد-  I\O bus الم Interface واصمٜمف َمـ حيقيمف َما َمـ همٗمط واضمداً  صمٜمازاً  ويمٝمس اظمٛمٖمذ ٞمٖمس

  - واجلٜماز اظمٛمٖمذ زمكم سمقاهمٗمٝمة فمدم هٛماك

    SCSI (small computer system interface)منغذىىاإلدكازيىى(2-4-9)
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 وهٛماك  أٞمقاع  ىمثغمة  َمٛمف  يٚم٘مٛمؽ  أن سمتقؽمع  وسمبحث فمٛمٜما  -   ٞمبٝمٛمٜما  هم٘مام  دم  ايمِمقرة  ايمتايمٝمة  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايمقصؾ يدفمؿ احلاؽمب َمع تجٜمٝمزاتايم يمقصؾ ايمرسفمة فمارم سمسٙمسقم طمارصمل َمرسى هقيستخدم يمتقصٝمؾ  ىماَمغمات  ايمتِمقير  وأصمٜمزة أطمرى 

 يمتٕمذية َمِمٚمؿ وهق إصمٜمزة، إزايمة أو يمؼمىمٝمب ايمٛمٓمام سمُمٕمٝمؾ إلفمادة احلاصمة فمدم أي يمألصمٜمزة ايمساطمـ وايمتبديؾ Plug & Play وايمتُمٕمٝمؾ

 ىى  FireWire(IEEE 1394)منغذىىالـــــــىىىى(2-4-10)
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 َمـ دايمٔمدي فمٙمٝمف وؿمرأت يمٙمتجٜمٝمزات طمارصمل وصؾ ىمٚمرسى زمف أصمٜمزهتا وزودت Apple ذىمة ايمبداية دم ؿمقرسمف زمف اظمقصقيمة إصمٜمزة

ٚ  USB اظمرسيكم زمكم اظمٛماهمسة َمـ ٞمقع هٛماك احلديثة PC ايمُمخِمٝمة احلقاؽمب َمـ ايمٔمديد دم أن ويتقهمر َمٔمٝمارياً  أصبح شمؿ ايمتحسٝمٛمات

FireWire، اإلصدار صدور زمٔمد وطماصة USB 2.0 هبا يتٖمرد ىمان ايمتل ايمٛمٗمؾ دم اظمرسمٖمٔمة ايمرسفمة َمـ اومؼمب ايمذي  IEEE1394، 

 9 زمٝمٛمٜمام ايمٖمروق أهؿ 

 زماؽمتخدام إصمٜمزة َمـ ايمٔمدد هذا يتؿ ،صمٜمازاً  63 همٗمط IEEE 1394 يدفمؿ ضمكم دم صمٜمازاً  127 ضمتك وصؾ USB يدفمؿ     -1

  - Hubs اظمقزفمات

 أن ضمكم دم ،5V ± 0.25V  َمٛمٓمؿ صمٜمد فمٛمد mA 500 أفمٓمٚمل زمتٝمار َمٔمف اظمقصقيمة إصمٜمزة يزود أن USB ظمٛمٖمذ يٚم٘مـ   -2

IEEE 1394 إلم سمِمؾ دوم زم٘مثغم أىمػم زماؽمتْمافمة يزود W 45 متاَماً  َمٛمٓمؿ نمغم زمجٜمد فمادة - 

 َمـ أرسع زمذيمؽ وهق  Mb/s 400 ضمقارم َمتداول إصدار آطمر دم ٞمٓمرياً  IEEE 1394 َمرسى فمعم يمٙمٛمٗمؾ ايمٔمٓمٚمك ايمرسفمة     -3

 -  USB 3  5 Gbit\sأو   USB 2:  480 Mb/s َمـ زمٗمٙمٝمؾ أزمْمٟم ويم٘مـ USB 12 Mb/s ظمرسى 1.1 اإلصدار

 - USB2 َمـ أرسع يزال ٓ FireWire أن يٓمٜمر ايمٔمٚمقم ؼايمتْمبٝم أن يٗمال ذيمؽ َمع

 وَماؽمح ؿمازمٔمة َمثالً ) َمٔمٝماريتف َمـ ىمجزء َمّمٝمػ ضماؽمب زمدون زمٝمٛمٜما همٝمام ايمتخاؿمب FireWire فمعم اظمقصقيمة إصمٜمزة سمستْمٝمع     -4

 أيّماً  ؽ،ذيم يمتحٗمٝمؼ USB َمٔمايغم فمعم ىم١مضاهمة َم٠مطمراً  USB GOح اظمٔمٝماري إؿمالق سمؿ USB دم ذيمؽ يتاح ٓ ضمكم دم( ضقئل

IEEE 1394 أصٕمري وزم١مفمداد همٗمط زم٘مبؾ ضماؽمبكم وصؾ َمـ يٚمّ٘مـ - 

 -اظمسٚمقضمة ايمٔمٓمٚمك إؿمقال ذيمؽ دم زمام يمٙم٘مبالت حمددة َمقاصٖمات َمٛمٜمام يم٘مؾ     -5
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, اظمستخدَمكم يمدى ةوَمٗمبقيم صمٝمدة رسفمات سمٗمديؿ زمٕمٝمة اظمختٙمٖمة ايمتخزيـ وؽمائط زمكم ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ ؿمرق دم صمديدة سمٗمٛمٝمات سمٓمٜمر يقم زمٔمد يقَما

 إلم ايمداطمقم SATA ظمٛمٖمذ همٝمزيائل سمْمقير َمـ 2004 ؽمٛمة أواطمر دم ايمتٗمٛمٝمقن اؽمتْماع SATA أومراص سمٗمٛمٝمة ـمٜمقر فمعم زمٗمٙمٝمٙمة يمٝمست همؼمة همبٔمد

 -external SATAٌـإطمتِمار   eSATA ب وؽمٚمل اظمختٙمٖمة ايمتخزيـ وؽمائط زمكم اظمٔمٙمقَمات ٞمٗمؾ دم  يستخدم يم٘مل طمارصمل َمٛمٖمذ

 أىمثر رسفمة يمتٔمْمل USB 3.0 إلم ؿمقرت وزمٔمدها اظمختٙمٖمة ايمتخزيـ وؽمائط زمكم ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ دم USB َمٛمٖمذ هق ايمسازمؼ دم اظمٔمروف ىمان

 صمدا َمٗمبقيمة رسفمة ئمْمل اظمٛمٖمذ هذا وىمان  ايمرومٚمٝمة ايمٖمٝمديق ىماَمغمات زمكم اظمٙمتٝمٚمٝمديا ٞمٗمؾ دم اظمخِمص IEEE 1394  َمٛمٖمذ اؽمتخدم شمؿ وَمـ

 ايمرسفمة ذا اجلديد eSATA زمٚمٛمٖمذ َمزودة إم ويمقضمات ايمتخزيـ وؽمائط َمـ ايم٘مثغم أصبح اجلديد اظمٛمٖمذ اهذ ـمٜمقر وزمٔمد ايمٝمقم ويم٘مـ أيّما

, احلاؽمقب صمٜماز َمع اخلارصمٝمة ايمِمٙمبة إومراص َمثؾ اخلارصمٝمة ايمتخزيـ وؽمائط زمتقصٝمؾ يٗمقم اظمٛمٖمذ هذا eSATA َمٛمٖمذ طمِمائص -ايمٔمايمٝمة

 - L ضمرف ؾم٘مؾ فمعم يمٝمس زمٟمٞمف فمٛمف خيتٙمػ اٞمف إٓ آفمتٝمادي  SATA َمٛمٖمذ متاَما يُمبف اظمٛمٖمذ هذا ؾم٘مؾ

 احلال هق ىمام ايمقيٛمدوز زمٝمئة َمـ ايمٗمرص ونمٙمؼ سمُمٕمٝمؾ دم ايمتح٘مؿ ويٚم٘مـ َمؼميـ إلم سمِمؾ ؿمقيمف SATA زم٘مازمؾ سمقصٝمٙمف يٚم٘مـ اٞمف َمزاياه َمـو 

 َمثؾ ايمتٗمٛمٝمات زمٔمض دفمؿ ٘مـيٚم إومراص هذه َمثؾ أن أيّما اظمزايا َمـ -IEEE 1394 و USB زمٚمٛماهمذ سمٔمٚمؾ ايمتل اخلارصمٝمة إومراص َمع

 َمـ َمزيد فمعم يمٙمحِمقل 0 ايمرايد سمٗمٛمٝمة وسمٖمٔمٝمؾ اظمٛمٖمذ هذا زمقاؽمْمة َمٔما SATA أومراص فمدة رزمط يٚم٘مـ وىمذيمؽ S.M.A.R.T سمٗمٛمٝمة

 -ايمرسفمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 IEEE و USB ٛماهمذَم دم َمقصمقد َما َمثؾ ايم٘مٜمرزمائٝمة ايمْماومة يزود ٓ اظمٛمٖمذ ٓن ىمٜمرزمائٝمة سمٕمذية ؽمٙمؽ إلم حيتاج اٞمف اظمٛمٖمذ هذا فمٝمقب وَمـ

 ايمـ زمقصة، 3.5 ٕومراص ىماهمٝمة يمٝمست ويم٘مٛمٜما وأومؾ، زمقصة 2.5 أومراص يمتُمٕمٝمؾ سم٘مٖمل ايمْماومة َمـ واط 2.5 يقهمر USB همايمـ -1394

Firewire أن إٓ ،( إٞمقاع يمبٔمض أيّماً  ومرصكم وضمتك)  إومراص أٞمقاع ىمؾ يمتُمٕمٝمؾ سم٘مٖمل ايمْماومة َمـ واط 15 يٗمدم eSATA ٓ سمقهمر 

 eSATAمنغذىىالـــــــىىىى(2-4-11)
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 ؽمٝمتٚم٘مـ صمديد eSATA ؽمٙمؽ فمػم ايمْماومة يمتقهمغم َمقاصٖمات سمْمقير فمعم ضمايمٝماً  سمٔمٚمؾ SATA َمقاصٖمات سمْمّقر ايمتل اهلٝمئة ويم٘مـ ؿماومة، أي

 َمٛمٖمذٟمٞمف همٜمق  ئمٚمؾ  ىم  eSATAp  ىمــ إيمٝمٜما ؽمٙمس اٞمتٗمال يمّمامن وذيمؽ احلايمٝمة eSATA َمٗمازمس َمع ايمتقاهمؼ اؾمؼماط َمع َمٔمف ايمْماومة محؾ َمـ

eSATA    وَمٛمٖمذ USB   ايمْماومة َمٗمدار ضمقل سمٖماصٝمؾ هٛماك ٓسمقصمد)  واضمد صٙمب ومرص يمتُمٕمٝمؾ ىماهمٝمة ؽمت٘مقن ايمْماومة ، دم  ٞمٖمس ايمقومت 

 ( َمدفمقَمة ؽمت٘مقن إومراص أٞمقاع َمـ ٞمقع أي ظمٔمرهمة

 هق  أيت  IEEE 1394   9 و  USB َمٛماهمذ فمعم eSATA َمٛمٖمذ سمٖمقق ؽمبب

 اجلٛمقيب اجلرس دم اظمقصمقد SATA َمتح٘مؿ إلم طمارصمل SATA ومرص َمـ eSATA زمٚمٛمٖمذ ايمِمٙمبة إومراص دم اظمٔمٙمقَمات سمٛمتٗمؾ -1

 يمـ ؽمقف ايمٔمٚمٙمٝمة وهذه اجلٜماز دم ايمداطمقم SATA ومرص إلم اظمتح٘مؿ ٞمٖمس وفمػم َمباذة يتحقل شمؿ وَمـ اإلؾمارة حتقل أو سمٕمٝمغم زمدون

 -سمٗمؾ ٓ ايمرسفمة يمذا اظمٔمايمج فمٚمؾ َمـ وومتا سمٟمطمذ

 

 

 

 

 َمتح٘مؿ إلم اخلارصمل ايمِمٙمب ايمٗمرص هق ايمذي IDE َمتح٘مؿ َمـ سمتحقل أن جيب ايمبٝماٞمات همٟمن IEEE 1394 و USB َمٛماهمذ َمع احلال أَما

USB أو IEEE 1394 َمتح٘مؿ إلم يٛمتٗمؾ شمؿ اخلارصمل ايمٗمرص ىمٝمس دم اظمقصمقد USB أو IEEE 1394 إم يمقضمة َمـ اجلٛمقيب اجلرس دم 

 َمـ ىماهمٝما وومتا سمٟمطمذ ايمٔمٚمٙمٝمة هذه ىمؾو اجلٜماز داطمؾ اظمقصمقد SATA أو  IDE َمتح٘مؿ إلم اجلٛمقيب اجلرس دم ايمبٝماٞمات ٞمٖمس يتحقل شمؿ وَمـ

 -ايمرسفمة سمٗمؾ يمذيمؽ ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ رسفمة وختتزل اظمٔمايمج فمٚمؾ

 

 

 

 

(  Firewire و USB وصمقد فمدم زمٖمرض)  eSATA ىمان إن اخلارصمل ايمِمٙمب ايمٗمرص دم إيم٘مؼموٞمٝمة دوائر يمقصمقد داعٍ  أي ٓيقصمد   -2

 ---ايمت٘مايمٝمػ َمـ خيٖمض وهذا

 ---Firewire أو USB زمقاصمٜمة سم٘مقن أن ٓيٚم٘مٛمٜما SMART سمٗمٛمٝمة َمثؾ ايمِمٙمب ايمٗمرص َمع فمٚمٝمٗماً  سمٔماَمالً  سمُمؼمط ايمتل اظمزايا زمٔمض  -3

 ---يمٙم٘مثغم ٓحيتاج SATA ايمـ زمٝمٛمام زمٔمٚمٙمٜمام يمٝمٗمقَمان CPU اظمٔماجلة ومقة َمـ سمٟمطمذان Firewire و USB واصمٜمتل  -4
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 يمٛمٓمام ايمٖمالش َمثؾ ٓمٜمرسم همٜمل Firewire و USB َمثؾ (Play  and plug) ايمساطمـ ايمتبديؾ eSATA َمقاصٖمات سمقهمر -5

 زمُم٘مؾ طمارصمل صٙمب ومرص اؽمتخدام أضمببت ضمال دم وسمُمٕمٝمٙمٜما اظمٝمزة هذه إنمالق سمستْمٝمع أٞمؽ eSATA دم اظمٚمٝمز ويم٘مـ ايمتُمٕمٝمؾ،

 ايمٗمٝمادة زمراَمج سمستخدم فمٛمدَما nForce 5 روماومات أؿمٗمؿ همٚمثالً  ايمٗمٝمادة، زمػماَمج َمرهقن وإنمالومٜما اظمٝمزة هذه سمُمٕمٝمؾ أن إٓ دائؿ،

 ( ايمٛمٓمام ومرص ضمتك)  ايمساطمـ يمٙمتبديؾ ومازمٙمة أومراص إلم يمديؽ ايمِمٙمبة إومراص مجٝمع ؽمتحقل ١مهناهم هبا اخلاصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اؽمٚمف وىمان ايمتٗمٛمٝمة، سمقؽمٔمة ٞماومؾ فمػم احلاؽمب إلم ايمْمرهمٝمة إصمٜمزة يمرزمط َمٛمٖمذ فمـ فمبارة هق--  USB هذا  اظمٛمٖمذ  اظمٛماهمس إومقى  ظمٛماهمذ  ايمــ

 َمذهؾ زمُم٘مؾ اظمٙمٖمات وٞمٗمؾ ايمبٝماٞمات َمع زمايمتٔماَمؾ اخلاصة ايمتٗمٛمٝمات أضمدث َمـ وئمتػم ،شLight Peak» إٞمتؾ ذىمة ومبؾ َمـ اظمٗمدم إصقم

 أزمؾ سمُم٘مٝمٙمة فمعم جتارًيا وفُمرضت Apple أزمؾ ذىمة َمع ايمتٗمٛمل زمايمتٔماون ايمسقق إلم   Intel إٞمتؾ ذىمة ومبؾ َمـ ؿُمقرت وومد صمدا، ورسيع

 ايمٛماومؾ HDMI وَمٛمٖمذ وايمْماومة يمٙمبٝماٞمات ايمٛماومؾ USB َمٛمٖمذ زمكم هجٝمٛمًا صمٝمالً  اظمٛمٖمذ هذا وئمتػم -2011 همػماير 24 دم اظمحدشمة زمرو زمقك َماك

 سمدفمٚمف ايمتل إصمٜمزة َمـ ومٙمٝمؾ فمدد ويقصمد ٞمادراً  زال َما اظمٛمٖمذ ويم٘مـ-   -يمٙمحاؽمب ؾمٚمقيمٝمة اظمٛماهمذ أول افمتباره يٚم٘مـ وزمايمتارم وايمِمقرة يمٙمِمقت

 دم ايمقضمٝمده هل سم٘مقن ويمـ MacBook Pro زمرو  زمقك اظماك ضماؽمباتدم       Thunderbolt سمٗمٛمٝمة سمستخدم َمـ إولم هل أزمؾ -ضمايمٝماً 

 Thunderbolt Portمنغذىىالـصـارػظىىىى(2-4-12)
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 I/O سمٗمٛمٝمة حيٚمؾ أٞمف أٓ  َمذهٙمف ايمرؽمقَمٝمات وَمٔمايمج  زمريدج ايمساٞمدي َمٛمِمة حتٚمؾ زمرو زمقك اظماك ضماؽمبات أن وزمجاٞمب ايمتٗمٛمٝمة هذه اؽمتخدام

 9اجلديد اظمٛمٖمذ يٗمدَمف َما زمٔمضوأيمٝمؽ     Thunderbolt اؽمؿ حتٚمؾ

، Firewire 800 َمٛماهمذ َمـ َمرة 12 زمـ وأرسع USB 2.0 َمٛماهمذ َمـ َمرة زمٔممميـ أرسع أٞمف ئمٛمل وهذا -Gb/s 10 يمـ سمِمؾ رسفمة -1

 فمايمٝمة همٝمديق َمٗماؿمع أرزمع فمعم حيتقي طمارصمل صٙمب ومرص وصؾ يٚم٘مٛمٛما اظمثال ؽمبٝمؾ همٔمعم USB 3.0 َمٛماهمذ َمـوأرسع  َمرسمكم  َمـ 

 -اٞمٗمْماع أي ضمدوث دون َمٔماً  إرزمٔمة عاظمٗماؿم وسمُمٕمٝمؾ اظمٛمٖمذ هذا ؿمريؼ فمـ ايمرسفمة

 ومٛماسمكم فمعم اظمٛمٖمذ هذا حيتقي زمحٝمث (ايمقومت ٞمٖمس دم ايمبٝماٞمات ويستٗمبؾ يرؽمؾ)  Full duplex زمآجتاهكم أي شمٛمائل زمُم٘مؾ ئمٚمؾ -2

 -زمايمثاٞمٝمة زمت صمٝمجا 10 زمرسفمة ومٛماة وىمؾ يمالؽمتٗمبال وإطمرى يمإلرؽمال واضمدة

 -زماحلاؽمب ايمٔمرض وؾماؾمات ايمْمرهمٝمة إصمٜمزة ٝمعمج سمقصٝمؾ َمٛماهمذ سمقضمٝمد إلم ايمتٗمٛمٝمة هذه هتدف -3

 إلم سمِمؾ أن اظمٚم٘مـ َمـ وايمتل فمٙمٝمٜما ئمٚمٙمقن ايمباضمثقن َمازال وايمتل زمٌمية أيمٝماف وصالت ويمٝمست ٞمحاؽمٝمة وصالت ايمتٗمٛمٝمة هذه سمستخدم -4

 -زمايمثاٞمٝمة زمت صمٝمجا 100

 ونمغمها وايمُماؾمات ارصمٝمةاخل إومراص َمع َمثالً  اؽمتخداَمف يٚم٘مـ يمذيمؽ وايمٖمٝمديق، ايمبٝماٞمات َمع اؽمتخداَمف يٚم٘مـ -5

 Firewire واصمٜمة متدها ايمتل ايمْماومة َمـ أفمعم وهل وات، 10 ضمتك سمِمؾ زمف اظمتِمٙمة يمألصمٜمزة يزودها أن يٚم٘مـ ايمتل ايمْماومة ىمٚمٝمة -6

 -َمثالً  اخلارصمٝمة إصمٜمزة زمٔمض سمُمٕمٝمؾ و ايمُمحـ فمٚمٙمٝمات دم يساهؿ مما وات 5 سمبٙمغ ايمتل USB 3.0 وواصمٜمة وات 8 ٞمبٙمغ ايمتل 800

 -  (DisplayPort, DVI, HDMI, VGA) َمثالً  حمقل، ؿمريؼ فمـ اظمٛماهمذ َمـ بغمىم فمدد دفمؿ -7

 سمٗمٛمٝمة دم واظمٚمٝمز  صمٜماز ٕي PCI Express أو DisplayPort َمٛماهمذ فمػم إومؼمان يٚم٘مٛمٜما Light Peak ايمتٗمٛمٝمة -8

Thunderbolt واضمد َمٛمٖمذ طمالل َمـ صمٜماز ـَم أىمثر َمع ايمتٔماَمؾ فمعم ومادره ايمتٗمٛمٝمة هذه أن ئمٛمل وهذا  شمٛمائل زمػمسم٘مقل سمٔمٚمؾ أهنا 

 طمالل َمـ أصمٜمزة ؽمتة فمػم إسمِمال ويٚم٘مٛمٜما  PCI Express أو DisplayPort  زماظمٛمٖمذ َمزوده إطمرى إصمٜمزة سم٘مقن أن زمممط

 -  daisy-chained سمٗمٛمٝمة

 -   Hubواضمدة   ؽمٙمسٙمة دم أصمٜمزة فمدة رزمط يٚم٘مـ -9
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 Falconيسٚمك  زمــ)  ايمرسفمة همائؼ Thunderbolt 2  َمـ هذا  اظمٛمٖمذ  ايمذي  يسٚمك اجلٝمؾ  ايمثاين أؿمٙمٗمت   إٞمتؾ Intel ذىمـــة  

Ridge)، 4 زمدومة همٝمٙمؿ سمُمٕمٝمؾ إَم٘ماٞمٝمة ئمٛمل َما ايمثاٞمٝمة، دم ازمتصمٝمج 20 إلم سمِمؾ زمرسفمة زمٝماٞمات ٞمٗمؾ يدفمؿ ايمذيK زمٛمٖمس آطمر همٝمٙمؿ ٞمٗمؾ و 

 -اٞمٗمْمافمات أي وزمدون ايمقومت زمٛمٖمس ايمدومة
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 واظمرىمبة  إَما فمعم ايم٘مٚمبٝمقسمر  اظم٘متبل  ايمٔمادي   هذه  هل أنمٙمب  وأهؿ  اظمٛماهمذ  ايمتل  ؽمقف  سمقاصمٜمٜما  دم  ؽمقق  ايمٔمٚمؾPC  أو  فمعم

--  أَما  إفمْمال  ايمتل  حتدث  يمٙمٚمٛماهمذ  ومد  سم٘مقن  همٗمط  ومْمع  أؽمالك  أو  إضمؼماق   اظمٛمٖمذ  أو  أن    Laptopsايم٘مٚمبٝمقسمرات  اظمحٚمقيمة  

زمٟمطمر   ومد  ايمتٔماَمؾ  َمٔمف  زمٔمٛمػ  مما  ؽمبب  زمتٙمٖمف  رسئما  --  هلذا  ؽمقف  سمٓمْمر  الم  ٞمزع  اظمٛمٖمذ زماؽمتخدام  ايمٙمحام   و  أؽمتبدال  اظمٛمٖمذ    اظمٛمٖمذ

- 
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 اللىحـــــــح  اإلم

Motherboard 

ٟ٘  اٌؼّٛد  اٌفمشٞ  ٌدٙبص    Motherboardاٌٍٛزخ األَ  

اٌسبعٛة ..ٚػٓ  طش٠مٙب  ٠زُ  ثٕـــبء ٚسثط  خ١ّغ  اٌمطغ  ف١ّب 

ث١ٕٙب  .. ػٕذ  ششائه ٌىّج١ٛرش  رأوذ  أٚال  ِٓ  ِٛاصفبد  اٌٍٛزخ  

ٚوُ ألصٝ   Deviceاٌمطغ    األَ  ٚوُ  رغزٛػت  ِٓ

Maximum    ..  زذ ٌزسٍّٙب ٌٍمطغ 
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 وضمدات) إطمرى اظمادية إصمٜمزة سمقصٝمؾ وىمروت ذاىمرةوايم اظمٔمايمج َمثؾ ايمٛمٓمام وضمدة َمٔمٓمؿ حتٚمؾ َمتٔمددة ؾمٗمقق هلا إيم٘مؼموٞمٝمة يمقضمة هل

 (- وإلطمراج اإلدطمال

 - ايمبٔمض زمٔمّمف َمع احلاؽمقب أصمزاء مجٝمع زمرزمط سمٗمقم ايمتل ايمٗمْمٔمة هل أو

 تلايم ايمٗمْمٔمة هلإم   همايمٙمقضمة . اظمُماىمؾ َمـ طمارم ىم٘مؾ اجلٜماز يمٝم٘مقن إؽماس أٞمف دم سم٘مٚمـ وأمهٝمتف .  احلاؽمب دم أمهٝمة إىمثر اجلزء هل أو

 - احلاؽمب دم إطمرى ايمٗمْمع مجٝمع إيمٝمٜما سمقصؾ

 هذه زمكم ايمبٝماٞمات وٞمٗمؾ ايمبٔمض زمٔمّمٜما ايمٗمْمع مجٝمع زمقصؾ سمٗمقم همٜمل فمٚمٙمٜما فمعم يدل واؽمٚمٜما . احلاؽمقب ومْمع زمكم َمـ إهؿ ايمٗمْمٔمة هل أو

 صمٜماز ذاء فمٛمد يٛمِمح يمذيمؽ- ايمٔمُمقائٝمة يمٙمذاىمرة اؽمتٝمٔماهبا وىمٚمٝمة ورسفمتٜما يمٙمتٗمٛمٝمات دفمٚمٜما ٞماضمٝمة َمـ اخلاصة ممٝمزاهتا أم يمقضمة ويم٘مؾ- ايمٗمْمع

 إم   ايمتل سمؿ اطمتٝمارها  -  ايمٙمقضمة فمعم زمٛماء اطمتٝمارها يتؿ ايمٗمْمع زماومل ٕن.   أوًٓ  ايمٗمْمٔمة هذه ذاء يتؿ أن صمديد  جمٚمع

 

  Hard Diskوضمجؿ  ايمٗمرص  ايمِمٙمب    CPU نمايمب  َمستخدَمل احلاؽمب  فمٛمد  ذائٜمؿ  جلٜماز  صمديد  يٗمقَمقن  زمايمس٠مال  فمـ  اظمٔمايمج 

ويم٘مـ  ايمس٠مال  ايمذي ومٙمام  يْمرح  هق  َما  هل  ٞمقع  ايمٙمقضمة إم  -  ٞمقع  ايمٙمقضمة  إم   دٓيمة  ىمبغمة  فمعم  ايمدور  واظمس٠مويمٝمة     RAMوايمذاىمرة  

رزمط  ومْمع  احلاؽمب   ي٘مٚمـ  دم  -  دورها احلاؽمب  ٗمافمدة أو اإلؽماس  ايمذي يبٛمل  فمٙمٝمٜما هل ايماظمٙمٗماة  فمعم فماسمؼ هذه  ايمٗمْمٔمة -  همـــايمٙمقضمة  إم  

 -سمٔمريػ ٞمٓمام  سمُمٕمٝمؾ زمٚم٘مقٞمات  احلاؽمب  -ىمذيمؽ سمٗمقم ايمٙمقضمـــة  إم   زمٔمٚمٙمٝمة   دم  زمٔمّمٜما زمبٔمض  وسمٛمٓمٝمؿ فمٚمٙمٝمة  آسمِمال  زمٝمٛمٜما 

 

 اظم٘مقٞمات  ---   يم٘مؾ  يمقضمة  أم ؾم٘مؾ  وٞمقع  طماص يٚمٝمزها  فمـ  نمغمها  وهلا  َم٘مقٞماهتا  اخلاصة ويم٘مٛمٜما  دم  إطمغم  سمُمؼمك  دم  أىمثر

 

 

 

 Motherboard Definitionتطروفىىاللوحظىىاإلمىى(3-1)

  Motherboard Jobاللوحظىىاإلمىىىدورى(3-2)

 Motherboard Componentsاللوحظىىاإلمىىىمكــونـــاتى(3-3)
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 زمــ هلا ويرَمز Printed Circuitry Board اإلٞمجٙمٝمزية زمايمٙمٕمة سمسٚمك ،إم   ايمٙمقضمة َم٘مقٞمات مجٝمع فمٙمٝمٜما سمرىمب ايمتل ايمٙمقضمة وهك

PCB ، ؿمبٗمات  فمدة َمـ ايمٙمقضمة هذه سمِمٛمعLayers ، ايمسبب ، ايمٙمقضمة فمعم اظمستخدَمة اظم٘مقٞمات زمحسب ؿمبٗمات 8 إلم 4 َمـ وهك 

 ؽمْمح فمعم ايم٘ماهمٝمة اظمساضمة وصمقد يمٔمدم زماإلضاهمة ، ايمٙمقضمة فمعم اظم٘مقٞمات زمكم فمٚمٙمٜما جيب ايمتل ايمتقصٝمالت ىمثرة هق ؿمبٗمات فمدة ٓؽمتخدام

 ىمؾ همان هلذا أطمر، ومعَمق إلم َمقومع َمـ اٞمتٗماهلا فمٛمد ايم٘مٜمرزمائٝمة اإلؾمارة سمُمقيش إلم ي٠مدى ايمقصالت هذه سمٗمارب همان ايمتقصٝمالت، يم٘مؾ ايمٙمقضمة

 ٘مذا---ه و ايمقصالت َمـ شماٞمٝمة جمٚمقفمة فمعم حتتقى أطمرى ؿمبٗمة همقومٜما سمّمع شمؿ وَمـ ؿمبٗمة صماٞمبل فمعم فمٚمٙمٜما يتؿ ايمقصالت  َمـ جمٚمقفمة

 ATX َمقاصٖمات فمعم ئمتٚمد أن َمستخدم ٞمقع أىمثر ،Micro ATX ايمــ و ATX ايمـ وهل خمتٙمٖمة زمٟمضمجام سمٟمسمك اظمْمبقفمة ايمٙمقضمةأصمراء   

 َمقاومع حتدد اظمقاصٖمات هذه أن ىمام ،َمٙمٝمٚمؼم 244 فمـ يزيد ٓ وزمٔمرض َمٙمٝمٚمؼم 305 زمارسمٖماع ي٘مقن أن جيب وايمذي ايمٙمقضمة ضمجؿ حتدد وهك

 -  BTXوهل صمديدة ومٝماؽمٝمة َمٗماؽمات يمتٔمٚمٝمؿ  زمٚمحاويمة أن INTEL ذىمة وسمٗمقم إم، ايمٙمقضمة فمعم اظم٘مقٞمات زمٔمض

 

 

 

 

 

 

 

 َمرزمع فمـ فمبارة وهق ، ايمٙمقضمة  يمف صٚمٚمت ايمذي اظمٔمايمج ٞمقع زمحسب اظمٗمبس خيتٙمػ .  إم ايمٙمقضمة فمعم اظمٔمايمج زمف يرىمب ايمذي اظمقومع هق

ويم٘مؾ  َمٔمايمج  َمٗمبسف  اخلاص  وٓ يٚم٘مـ  سمرىمٝمب َمٔمايمج فمعم  َمٗمبس نمغم  خمِمص   زماظمٔمايمج، اخلاصة اإلزمر هبا سمدطمؾ صٕمغمة همتحات فمعم حيتقى

٘مـ  هذا    ٓ ئمٛمل  أن  اظمٔمايمج  سمستْمٝمع  أن سمرىمبف فمعم  أىمثر  َمـ  َمٗمبس  وأدٞماه أَمثٙمة ٕؾمٜمر يمف  وؽمتجد زمٔمض  اظمٗمازمس  سمُمؼمك دم  اظمٔماجلات  يم

 احلايمٝمة  Socket      9اظمٗمازمس 

 Printed  Circuitry  Boardلوحظىىالدوائرىىالمطبورظىىىىى(3-3-1)

 Socket \Slot CPUىمػبسىىالمطالجىىى(3-3-2)
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 :   Motherboard chipsets  إم   يمقضمات( ايمروماومات اؿمٗمؿ) 9  َما  َمٔمٛمل ذائحأوٓ  

 واٞمتٜماءً  اظمٔمايمج َمـ ازمتداءً   احلاؽمبة اصمزاء زمكم اظمٔمٙمقَمات رسيان و سمٛمٓمٝمؿ دم يمٙمتح٘مؿ َمٔما يمٙمٔمٚمؾ ةاظمِمٚمٚم اظمت٘ماَمٙمة ايمدوائر َمـ جمٚمقفمة فمـ فمبارة

   -آم يمقضمة اصمزاء َمـ صمزء زمٟمصٕمر

 ىمؾ دم ايمممحية هذه-  اظمٔمايمج فمٚمؾ ىمٖماءة فمعم سمٟمشمغمها الم زماإلضاهمة واظمٚمٝمزات ايمتٗمٛمٝمات ٞماضمٝمة َمـ ايمٙمقضمة صمقدة حتددان واصدارها ايمممحية ٞمقع

 -ايمٙمقضمة َمـ اجلٛمقيب او ايمسٖمقم اجلزء دم وآطمرى ايمٙمقضمة َمـ ايمُمامرم او ايمٔمٙمقي اجلزء دم سمٗمع اضمدامها اؽماؽمٝمكم ومسٚمكم الم سمٛمٗمسؿ ايمٙمقضمات

 اظمس٠مول وهق ايمُمامرم زماجلرسإم   يمقضمة ذحية َمـ ايمٔمٙمقي ايمٗمسؿ سمسٚمكNorth Bridge Chipset    9 ايمُمــامرم 9 اجلـــرسشماٞمٝما  

 .   Memory Controller ايمذاىمرة َمتح٘مؿ َمثؾ َمباذ زمُم٘مؾ CPU  اظمٔمايمج َمع سمرسمبط ايمتلإم   يمقضمة اصمزاء زمكم ايمتقصٝمؾ فمـ

 حت٘مؿ حتت همست٘مقنإم   يمقضمة َمع َمدجمة ايمُماؾمة ىمارت ىماٞمت واذا- RAMايمذاىمرة  و PC-Express x16/AGP   ايمُماؾمة وىمارت

 DDRAM َمع او SDRAM ذواىمر َمع اَما اي .   ايمذواىمر َمـ واضمد ٞمقع َمع يمٙمٔمٚمؾ ايّما َمِمٚمؿ ايمُمامرم اجلرس -ايّما ايمُمامرم اجلرس

 North\ South Bridge chipsetsذروحتيىالجدرىىالجنوبيىىوالجدرىىالذماليىىىى(3-3-3)
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 ايمممائح زمٔمض َمثؾ.   ايمذواىمر َمـ صمديد ٞمقع ـمٜمقر فمٛمد طمِمقصا ايمذواىمر َمـ ايمٛمقفمكم هذيـ َمع يمٙمٔمٚمؾ َمِمٚمٚمة ومٙمٝمٙمة اٞمقاع هٛماك ويم٘مـ

 همٗمط- هلا خِمِمةاظم ٔماجلاتاظم َمعآ   ٚمؾيمٙمٔم َمِمٚمؿ ايّما ايمُمامرم اجلرس - َمٔما DDR2 و DDR ذواىمر َمع سمتٔماَمؾ -  اٞمتؾ َمـ اظمْمروضمة

 اجلسقر هذه ان زمسبب -  َمٛمٜما اظمٛمبٔمثة احلرارة ختٖمٝمض يمٕمرض صمٝمد ضمراري َمُمتت او سمػميد َمروضمة الم حتتاج احلديثة ايمُماميمٝمة اجلسقر انمٙمب

 آضمٝمان انمٙمب دم زماردا ي٘مقن اجلٛمقيب اجلرس ان ٞمجد-   ذيمؽ َمـ ايمٔم٘مس وفمعم -  اظمٔمايمج َمع اظمرسمبط و ايمدائؿ فمٚمٙمٜما ؿمبٝمٔمة ٞمتٝمجة رسئما سمسخـ

 -اظمٔمايمج َمع اظمباذ ارسمباؿمٜما يمٔمدم

 فمٙمٝمٜما مما  يٕمٛمل  فمـ  اؽمتخدام ىمرت ؾماؾمة  َمتخِمص يمٙمٗمٝمام  هبذه  اظمٜمٚمة  -َمُمٕمؾ ؾماؾمة اجلسقر  ايمُماميمٝمة  سمؿ  دَمج   أنمٙمبأيّما  هٛماك  

 وىمرت ايمُماؾمة  واجلرس  اجلٛمقيب-  RAMوايمذاىمرة  CPUظمٔمايمج ٞمٗمؾ  اظمٔمٙمقَمات  وآسمِمال  َما زمكم  ا  وـمٝمٖمتفأذا هماجلرس  ايمُمامرم  

  . FSBأو  َما  يرَمز  يمف  ب  Front Side Busزمايمٛماومؾ  إَماَمل   ايمبٝماٞمات  زمكم  اظمٔمايمج  وايمذاىمرة  ايمرئٝمسٝمة سمٛمتٗمؾ  زمقاؽمْمة َما  يسٚمك 

 واظمتح٘مؿ اظمرىمزية اظمٔماجلة وضمدة زمكم ايمبٝماٞمات يٛمٗمؾ ايمذي ايمٛماومؾ هق9 ( FSBأٚ  9front-side bus زماإلٞمجٙمٝمزية) إَماَمل ايمٛماومؾ

 أو FSB 800 MHz رسفمة َمٔمايمج جتد َمثالً - َمٝمجاهرسمز وهل رسفمتف ومٝماس ووضمدة(- North Bridge) زمايمذاىمرة اظمرىمزي

 MHz 1333، هل ايمذاىمرة َمع اظمٔمايمج هبا سمقاصؾ ايمتل ايمرسفمة ئمٛمل هذا MHz 800  َٚملإَما ايمٛماومؾ رسفمة ىماٞمت ىمٙمام-    1333أ 

 -إيمٔماب دم وطمِمقصاً  صمٝمداً  إداء ىمان ىمٙمام َمرسمٖمٔمة

 سمرسمبط ٓ ايمتلإم   يمقضمة اصمزاء زمكم ايمتقصٝمؾ دم يتح٘مؿ اجلرس هذا  :   9South Bridge  Chipset  اجلرس  اجلٛمــــــقيب      شمايمثًا 

ومجٝمع  ايم٘مروت ايمتل  .   LAN ؾمب٘مة .   Fireware همتحات .   USB همتحات َمثؾ .   (واخلروج ايمدطمقل اصمٜمزة) اظمٔمايمج َمع َمباذة

و  IDE  .  SATA .  RAID ومٛمقات وىمرت ايمُمب٘مة ونمغمها  َمـ  ايم٘مروت  -وىمذايمؽ  ايمِمقت َمثؾ  ىمرت  PCIسمرىمب  فمعم  َمٛمٖمذ ايمـ 

 -وايمخواجلرس  ايمُمامرم  ( BIOS)ايمبٝمقس 
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   يمــ  اطمتِماروهل   See-MOSيمرئٝمسٝمة  وسمٛمْمؼ   هل  رومٝمٗمة  َمـ  ايمذاىمرة  سمقصمد  فمعم  ايمٙمقضمة ا

Metal Oxide Semiconductor Complementary ووـمٝمٖمتٜما  هل  ختزيـ  ايمبٝماٞمات  اخلاصة  زمايمــHardware    ايمتل

وطمالهمف  وهذه     System Passwordيٚم٘مـ  أن  سمتٕمغم  دم  ايمٙمقضمة إم  وأيّما  ايمتاريخ  وختزيـ  ىمٙمامت  ايمرس  اخلاصة زمايمٙمقضمة  ايمرئٝمسٝمة  

 CMOS ايمرومٝمٗمة  يتؿ  سمٕمذيتٜما  زمقاؽمْمة  زمْمارية  صٕمغمه  َمثبتف  فمعم  ايمٙمقضمة  ايمرئٝمسٝمة )إم  (   ويمق همرنمت هذه ايمبْمارية  ؽمقف  سمٖمٗمد  ايمــ

ن هٛماك طمْماء دم  ايمــ ٕ F1مجٝمع  ايمبٝماٞمات  اظمسجٙمة  هبا وأىمثر  إؾمٝماء  دٓيمة  فمعم  ذايمؽ  فمٛمدَما  يْمٙمب  َمٛمؽ  ايم٘مٚمبٝمقسمر  ايمٛمٗمر  فمعم  

CMOS   ايمـ(  وأيّما أذا  أردت  ايمٕماء  ىمٙمٚمة  ايمرس  اخلاصة زمٛمٓمام  ايمٙمقضمة  ايمرئٝمسٝمةBIOSفمٙمٝمؽ إهمراغ  ايمبْمارية ايمتل  متد  ايمــ    )  

CMOS   زمايمْماومة  أو  جتد  هٛماكJumper     يمتٖمريغ حمتقيات  ايمــ  CMOS  - ـــــٌا ذاىمرة ضمجؿCMOS زمايت ىمٝمٙمق 64 هق - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CMOS chipset سداوموالذروحظىىى(3-3-4)
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 اظمٔمٙمقَمة، وطمروج يمدطمقل إؽماد( ايمػمٞماَمج) ايمٛمٓمام سمٔمٛمك وهك Basic Input Output System جلٚمٙمة اطمتِمار هق BIOS رَمز

ايمذي  يٚم٘مـ أن  حيٖمظ  ىمٙمامت اظمرور وايمتاريخ  وايمقومت    CMOSوهق اظمس٠مول  فمـ ختزيـ ايمبٝماٞمات ايمتل  ٓ  يتؿ سمٔمديٙمٜما فمعم فم٘مس  

وطمالهمف  وٌئمرف   COMM Portsايمتل  ٓ يٚم٘مـ سمٕمغمها  فمعم ايمٙمقضمة إم   َمثؾ    Hardwareزمٝماٞمات  اهلاردوير  -زمٚمٔمٛمك أٞمف 

 -(  Firmware )أيّمًا   زماؽمــؿ    BIOSايمـــ

 يتؿ ب،احلاؽم فمعم سمرىمب ايمتل وايم٘مروت واجلٛمقيب ايمُمامرم اجلرس زمممحيتل ايمتح٘مؿ َمثالً  احلاؽمب، فمٚمؾ أؽماؽمٝمات فمـ َمسئقل ايمػمٞماَمج هذا

 ايمٗمدرة سمٔمْمٝمؽ احلديثة BIOSايمــ زمراَمج ونمغمه، ويٛمدوز َمثؾ احلاؽمب فمعم اظمستخدم ايمتُمٕمٝمؾ يمٛمٓمام سمقصٝمٙمٜما شمؿ وَمـ BIOSايمــ َمـ فمٚمٙمٜما

 اظم٘مقٞمات، إلم سمِمؾ ايمتل ايم٘مٜمرزماء زمٗمدرة ايمتح٘مؿ فمعم ايمٗمدرة وضمتك سمقاومٝمتٜمام و وايمذاىمرة اظمٔمايمج رسفمة َمثؾ اجلٜماز إفمدادات زم٘مؾ ايمتح٘مؿ فمعم

 َمـ إهنا فمعم يدل ايمممحية َمسٚمك ، Read Only Memory جلٚمٙمة اطمتِمار وهك ROM سمسٚمك زمممحية ختزيٛمف يتؿ  BIOSايمــ زمرٞماَمج

 هماٞمؽ ايمّمٝماع َمـ اظمٜمؿ ايمػمٞماَمج هذا فمعم يمٙمٚمحاهمٓمة اٞمف ضمٝمث ؽمبؼ همٝمام صحٝمحا ىمان ايم٘مالم هذا همٗمط، َمٛمٜما ايمٗمراءة سمستْمٝمع وايمتل ايمذاىمرة أٞمقاع

 سمٔمٚمؾ أن زم١مَم٘ماٞمؽ َمتخِمِمة زمراَمج زماؽمتخدام أن احلديثة، ايمٙمقضمات َمع أن سمٕمغم ايمقضع ايمػمٞماَمج، فمعم رء أي بسم٘مت أن سمستْمٝمع يمـ

 ومٝماَمؽ فمٛمد صمديد، ظمٔمايمج دفمؿ إضاهمة أوإم   ايمٙمقضمة دم سمٗمع رزمام َمُماىمؾ حلؾ وذيمؽ Flash Biosزمتٗمٛمٝمة سمدفمك  BIOSايمــ يمػمٞماَمج سمرومٝمة

 هذه همان وايمقومت، ايمتاريخ سمٕمٝمغم وضمتك إَماَمل ايمٛماومؾ رسفمة إفمدادات أو ايمٔمتاد َمـ صمديدة ومْمٔمة يػسمٔمر َمثؾ BIOSايمـ فمعم سمٔمديالت زمٔمٚمؾ

 ايمٔمٙمٚمل يمٙمٚمسٚمك رَمز وهك CMOS سمسٚمك زمممحية ضمٖمٓمٜما يتؿ اإلفمدادات

 Complementary Metal Oxide Semiconductor، همٜمل يمذا ىمٜمرزمائٝمة، ؿماومة زمدون َمٔمٙمقَمات ختزيـ سمستْمٝمع ٓ ايمممحية هذه 

 -َمستٚمرة زمِمقرة زمايم٘مٜمرزماء ايمممحية هذه سمزويد َمٜمٚمتٜما صٕمغمة زمبْمارية رزمقؿمةَم

 BIOSايمــ احلٗمٝمٗمة دم صمٝمجازمايت،إم  َمـ  ذىمة   يمقضمات دم طماصة(  Dual BIOS) اظمزدوج BIOSايمــ ايمٙمقضمات زمٔمض دم ـمٜمر وومد

 سمرومٝمة أشمٛماء طمْمٟم أو طمٙمؾ حيدث همٔمٛمدَما طمقف، أو رسمذىم طمْمقرة أي زمدون BIOSايمــ وسمٔمديؾ يمؼمومٝمة يمٙمٚمستخدَمكم أىمػم جمال سمٔمْمل اظمزدوج

 دم اخلْمٟم أو اخلٙمؾ هذه ضمدث وإذا َمُم٘مٙمة، أي زمدون BIOSيمٙمـ إصٙمٝمة ايمٛمسخة إلفمادة همرصة اظمزدوج BIOSايمــ ؽمٝمٔمْمل ، BIOSايمــ

 -اظمِمٛمع إلمإم   ايمٙمقضمة إفمادة هق احلؾ همسٝم٘مقن اظمزدوج BIOSايمــ هبا يمٝمس أم يمقضمة

 Power On  Self-Testوهل  اطمتِمار   يمـــ   POSTصمدا يٗمقم هبا  ايم٘مٚمبٝمقسمر  دم زمداية ايمتحٚمٝمؾ يْمٙمؼ  فمٙمٝمٜما    وهٛماك فمٚمٙمٝمة  َمٜمٚمة

  يمٙمتٟمىمد  َمـ أن ىمؾ  رء فمعم  َما يرام  CMOSـــزماإلضاهمة  الم َمٔمٙمقَمات  ايم  BIOSــ فمعم َمٔمٙمقَمات ايم   Cheekيٗمقم  زمٔمٚمؾ  همحص    

يمتحٚمٝمؾ  ٞمٓمام ايمتُمٕمٝمؾ وومد  يِمادف  ايم٘مٚمبٝمقسمر  زمٔمض  اظمُماىمؾ     Hard Disk  الم  ايمٗمرص ايمِمٙمب  آٞمتٗمالىمؾ هذا  ومبؾ  أن  يتؿ  .   

  BIOS باووسىالبرنامجىىىى(3-3-5)
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ىمؾ  -َمثال     Beep  أو سمسٚمع صقت   Memory Error أو   Please Press F1 to  Continue  َمـ ضٚمٛمٜما  ـمٜمقر رؽمايمة

وـمٝمٖمتف  سمٛمبٝمٜمؽ هلذا     POST وايمــ إم  اظمقصمقدة فمعم  ايمٙمقضمة  هذه  اظمُماىمؾ ومد سمٓمٜمر  أذا  ىمان هٛماك طمٙمؾ دم صمزء  َما َمـ  آصمزاء  

 - اخلْماء

 :  Biosأذا  َما هل أهؿ  وـمائػ  ايمـــــ

 وَمـ شمؿ  حتٚمٝمؾ  ٞمٓمام ايمتُمٕمٝمؾ- POST يمٙمجٜماز إورم ايمٖمحص زمٔمٚمٙمٝمة ايمٗمٝمام -1

 - اجلٜماز فمعم اظمثبت ايمٛمٓمام فمْمب ةضمايم دم أو ايمِمٙمب ايمٗمرص صالضمٝمة فمدم َمثال ضمايمة دم إومراص َمـ اإلومالع زمٔمٚمٙمٝمة ايمٗمٝمام -2

 - ايم٘مقَمبٝمقسمر صمٜماز إلومالع ؽمــر ىمٙمٚمة سمٕمٝمغم و وضع -3

 - زماؽمِٚمَٜما ؽُمّٚمٝمْت  ايمتل ايم٘مػْمَى َُمٜمّٚمتفُ  وهلَ  BIOS إؽماؽمٝمة واإلطمراج اإلدطمال زمٔمٚمٙمٝمات ايمٗمٝمام -4

 - RAM اظمرىمزية ايمـذاىمرة َمـ اظمٗمتْمٔمة VGA ايمـ ذاىمرة ومٝمٚمة سمٕمٝمغم -5

 . زكاٜمجل إصقم تسٙمسقمايم ايمرومؿ َمٔمرهمة و ومراءة -6

 - (اظمرٞمـة إومراص ومارئ سمٔمْمٝمؾ َمثال سمستْمٝمع) َمـا صمٜماز سمٔمْمٝمؾ أو سمٖمٔمٝمؾَمثؾ يمٙمجٜماز  اظمادية اظم٘مقٞمات سمُمٕمٝمؾ و إدارة -7

 َمالضمٓمة َمٜمٚمة صمدًا . ايمــــBIOS  اٌـــــ  هق ٞمٖمسفCMOS   اٌـــــ  هق ٞمٖمسفROM   -  دم  ٞمٖمس ايمممحية وٞمٖمس اظم٘مان 

 روماومة ايمــــBIOS  9 ختزن ٞمٓمام ايمــــBIOS   ضمتك سمسؼمصمٔمف فمٛمد زمداية فمٚمؾ ايم٘مٚمبٝمقسمر دم اظمرة ايمٗمادَمة وٓ حتتاج يمبْمارية ضمتك حتتٖمظ

 زمٚمحتقياهتا -

َمثؾ ايمتاريخ وايمقومت وىمٙمٚمة  ايمرس  وضمجؿ   BIOSسمٗمقم زمتخزيـ اظمٔمٙمقَمات ايمتل حيتاصمٜما ايمــــ" CMOS" ع١ّٛط ث١ّٕب سلبلخ

 ، وحتتاج يمبْمارية ضمتك حتتٖمظ زمٚمحتقياهتا - إومراص ايمِمٙمبة وَما إلم ذيمؽ
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 فمـ فمبارة وهلإم   ايمٙمقضمة فمعم آطمر إلم َم٘مان َمـ ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ ووـمٝمٖمتٜماإم   ايمٙمقضمة فمعم سمقصمد ٞمقاومؾ هل System Bus9 ايمٛمٓمام ايمٛمقاومؾ

 -احلاؽمقب وضمدات زمباومل( processor) اظمٔمايمج سمرزمط ىمٜمرزمائٝمة َمسارات

 -  DATA Busوايمتل سمسٚمك زمـــ  زمايمبٝماٞمات احلاؽمقب أصمزاء متد ايمتل اخلاصة ايم٘مازمالت فمـ فمبارةهل   أو

 

 

 

 

 

 دم  ايمٙمقضمة  إم     وهل  Bus  9 وهٛماك  أٞمقاع  َمـ هذه ايمـــ

1-    FSB  9 وهق اظمس٠مول  ىمام  ذىمرٞما  ؽمازمٗما  زمرزمط ايمــCPU  واجلرس  ايمُمامرم  وأيّما  ايمرزمط  زمكم  ايمــــCPU  ة  وزمكم ايمذاىمرRAM. 

2-  BSB  (Backside Bus  9   ) َمسٙمؽ  أو  ؿمريؼ  َمٔمكم  يمقصؾ  ايمــ  هق ايمٛماومؾ  ايمداطمقم  وCPU   زمذاىمرة  ايم٘ماش(Cache 

Memory )   َمثؾ   ذاىمرة  ايم٘ماشL2     وL3 - ايمــــ-  وهذا  ومبؾ  أن يتؿ  دَمج هذيـ  ايمذاىمرسمكم  دم اظمٔمايمجFSB   أرسع  َمـ  ايمـــ

BSB  ٘مؾ  - دم  ايمٛمٓمام  ىم 

3- I/O BUSES 9 وهق اظمس٠مول  فمـ  ٞمٗمؾ  ايمبٝماٞمات إؽماؽمٝمة  َما  زمكم أصمزاء  ايمٙمقضمة إم  َمثؾ  يمقضمة اظمٖماسمٝمح  وايمٖمٟمرة  و نمغمها وهق

 زمْمئ-

 

 

 

 

  BUSES (System Bus) ناقالتىالبواناتىىىى(3-3-6)
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حٗمٝمؼ  هدف  َمٔمكم أو وـمٝمٖمة رزمْمٜما   زمٝمٛمٜما  وزمكم  ايمٙمقضمة إم   يمت وهل  فمبارة  فمـ  ؾمٗمقق َمتقاصمدة فمعم  ايمٙمقضمة إم  وـمٝمٖمتٜما محؾ  ايمٗمْمع و

  ت  ايمُماؾمة وايمُمب٘مة وايمِمقت ونمغمها  َمـ  ايمُمٗمقق  --ووؾمٗمقق  ىمر  Memory  Slotحمددة  -َمثؾ  ؾمٗمقق  ايمذاىمرة  

 

 ؾم٘مؾ وختتٙمػ وسمقصٝمٙمٜما ايمٔمُمقائٝمة ايمذاىمرة ومْمع زمحٚمؾ ايمُمٗمقق هذه وسمٗمقم اظمٔمايمج َمٗمبس يٚمكم الم سمٗمع ايمُم٘مؾ ؿمقيٙمة ؾمٗمقق فمـ فمبارة وهك

 آطمر َمـ ومريب وايمثاين اظمٛمتِمػ َمـ ومريب آول ؾمٗمكم زمقصمقد سمتٚمٝمز SDRAM ٞمقع َمـ ايمذاىمرة همٚمثالً  ايمذاىمرة ٞمقع زماطمتالف ققايمُمٗم هذه

وأيّما  ختتٙمػ  إٞمقاع  اطمرى- المإم   ايمٙمقضمة َمـ ايمذاىمرة ؾمٗمقق فمدد خيتٙمػ ىمام - اظمٛمتِمػ دم واضمد ؾمؼ زمقصمقد DDR- RAM وسمتٚمٝمز

يمٔمٚمؾ واإلداء  -ويقصمد ومٖمٙمكم  زمايمٙمقن  إزمٝمض    فمعم  أصمٛماضمٜما  -وؿمبٔمًا  هم١من  يم٘مؾ  يمقضمة  أم سمدفمؿ فمدد  َمٔمكم َمـ ضمٝمث  ايمؼمىمٝمب  وؿمريٗمة  ا

  --ؾمؼ  واضمد  الم    أرزمع ؾمٗمقق  َمـ  هذه ايمُمٗمقق  يؼماوح  زمكم  

 

 Slotsالذػوقىىى(3-3-7)

 RAM Memory  Slotذػوقىىالذاكرةىىى(3-3-7-1)
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 ؾمٗمقق  يم٘مروت ايمُماؾمة وهل ىمايمتارم 9شمالشمة هٛماك  

 PCI  (Peripheral Component Interconnect)  Slot 9ؾمؼ  ايمـــ   -1

اؽمتخداَماً ضمتك  هذه ايمٙمحٓمة    BUSESوهق أن َمـ أىمثر  ايمـــ  َ 1993سمؿ ازمت٘ماره  َمـ  ومبؾ  ذىمة  إٞمتؾ  فمام    Slotsٞمقع َمـ ايمــــ هل

ٞمٗمؾ  ايمبٝماٞمات  هل     رسفمة   Bit 32  ذات   PCI- ايمــ Bit 64أو      Bit 32يٛمٗمؾ  ايمبٝماٞمات  زمٚمٔمدل     PCIوجيب  أن  سمٔمٙمؿ  أن  ايمــ

33 MHz  زمٝمٛمام       ايمــ -PCI   64  ذات Bit       66رسفمة ٞمٗمؾ  ايمبٝماٞمات  هل MHz      -هلذا ايمُمؼ  ٞمقع  أطمر  َمٛمف  أؽمٚمف   يقصمد ىمام 

PCI-X هق ازمت٘مار  صمديد  ورسيع  صمدا  َمع ايمدفمؿ  يمتٗمٛمٝمة  وPCI   533 . 266 . 133 . 66 )ايمٔمادية  وهق يدفمؿ  ٞمٗمؾ  زمٝماٞمات  زمرسفمات 

MTS (Mega  Transfer/sec )   ٓضمظ أهنا يمٝمست-)MHz  َمرة  َمـ  رسفمة  ايمــ 32مما جئمٙمف أرسع  زمحقارمPCI   ايمٔمادي  وهٛماك

زمايمسغمهمرات وايمتل  سمرىمب  فمٙمٝمف   اخلاصةإم   زمٙمقضمات َمستخدم هقو PCI-X وهق أرسع  َمـ ايمــ  PCI-X 2.0إصدار  أطمر  يدفمك 

هل     PCI-Xإيمٝماف ايمّمقئٝمة  وَمـ أؾمٜمر  إَمثٙمة  فمعم ىمروت   Fiber Optics  أوايمـ  GB 10سمٔمٚمؾ  زمرسفمة    ىمروت  ايمُمب٘مة ايمتل

 .   AGPوايمتل سمٔمْمل  صمقدة فمايمٝمة  صمدا  فمـ  َمثٝمالهتا    PCI  X  Cards  ىمروت  ايمُماؾمة اجلديدة  ايمتل  يْمٙمؼ  فمٙمٝمٜما  

 Monitor\Video Slot ذػوقىىكروتىىالذاذظى(3-3-7-2)
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ٝمب  ىمروت  ايمُماؾمة وأن يستخدم  يمتقصٝمؾ  ىمروت  ايمُمب٘مة  وايمِمقت  واظمقدم  ونمغمها  َمـ  ايمٔمادي  ىمان  يستخدم  ومديام  يمؼمىم  PCIايمــ    

 ايم٘مروت  إطمرى   -

 

 

 

 

 

 :   AGP (Accelerated Graphic Bus) Slotؾمؼ ايمــــ -2

  Slotsٞمقع  أؾمتٜمر َمـ  ايمــ  - وهق ايمُماؾمة ىمرت المإم   زمْماومة َمـ اظمٔمٙمقَمات ٞمٗمؾ دم ىمبغم زمْمئ فماٞمك ايمذي  PCI اظمٛمٖمذ زمٔمد اظمٛمٖمذ هذا ـمٜمر

ٞماومؾ  زمٝماٞمات  ممٝمز  ضمٝمث يتْمٙمب  AGPوسمؿ  ازمت٘ماره طمِمٝمِما يم٘مروت  ايمِمقت  وايمٖمٝمديق يمدفمؿ رسفمات فمايمٝمة دم  ٞمٗمؾ ايمبٝماٞمات  وئمتػم  ايمــ

ف  خيتٙمػ  آ  أٞم MHz 66وفمعم ايمرنمؿ  َمـ أٞمف يستخدم رسفمة    Video Memoryوصمقد  ذاىمرة  َمٛمٖمِمٙمة يمٙمٖمٝمديق فمعم ايم٘مارت  ٞمٖمسف 

 زمايمٗمدرة وأيّما دم  أٞمف يتٔماَمؾ َمع  ايمٖمٝمديق طماصة زمُم٘مؾ خمتٙمػ  متاَماً  ويمف  ومٛمقاسمف اظمخِمِمة  يمٛمٗمؾ  ايمبٝماٞمات يمٙمٚمٔمايمج  َمباذة    PCIفمـ  ايمـــ 

 َمٝمجا 2133 ٞمٗمؾ فمعم ايمٗمدرة ويمف دم  ٞمٗمؾ  ايمبٝماٞمات اخلاصة  زمايمٖمٝمديق -  PCI ٜمق خيتٙمػ َمـ ايمـــهموهلذا    وأرسع أفمعم ذواىمر اؽمتٝمٔماب فمعم

 وايمرؽمقَمٝمات احلديثة إيمٔماب َمع صمٝمد أداء سمٔمْمل ٓ اظمدطمؾ هبذا اظمتقهمرة وايم٘مروت" ايمزوال وؾمؽ فمعم" ومديؿ ئمتػم وأن -ايمثاٞمٝمة  دم زمٝمت

 يمقن  هذا  ايمُمؼ دم  أنمٙمب  إصمٜمزة هق زمٛمل  ايمٙمقن  -   - ايمٔمايمٝمة

 ؿماومة زمخط َمزود يم٘مٛمف و ايمٔمادي  PCI اظمٛمٖمذ َمثؾ يُمتٕمؾ هق و AGP express ب يسٚمك َما هق و  AGP ــيمٙم ـمٜمر صمديد َمٛمٖمذ هٛماك و

 - ايمٔمادية PCI ظمٛمٖمذيـ إيم٘مؼموٞمٝمة
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 PCI-Express  X16  Slot   9 ايمرسيع ؾمؼ  ايمرؽمقَمٝمات -3

 و َمٛمف اضمدث وهق AGP نَم٘ما اؽمتبدايمف سمؿ ايمذي اجلديد اظمخرج وهق9  -  همقق همام 2004 ؽمٛمة َمـ ـمٜمقرها سمؿ ايمتلإم   زمبْماومات طماص هذا

 -ايمثاٞمٝمة دم زمٝمت َمٝمجا 4000 ٞمٗمؾ فمعم ايمٗمدرة ويمف-" احلديثةإم   ايمٙمقضمات َمع يٟميت
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 فمعم AGP ىمرت سمرىمٝمب يٚم٘مـ ٓ يمذيمؽ - PCI Express X16 و AGP ٞمقع َمـ ايمُماؾمة ىمروت اطمتالف سمقضح ايمسازمٗمة ايمِمقرة

 - صحٝمح وايمٔم٘مس PCI Express َمٛمٖمذ

يم٘مٛمف  يمٝمس إرسع و PCI Express X16 هذا ايمُمؼ  هق ؾمبٝمف  يمــPCI Express X1  Slot     9ؾمؼ  ايمـــــ  -4

 وومد  يتؿ سمرىمٝمب أي ىمروت  سمقؽمٔمف  نمغم  ىمرت  ايمُماؾمة --  MHz 3000وإومقى َمٛمف  دم  ٞمٗمؾ ايمبٝماٞمات - ضمٝمث  سمِمؾ رسفمتف  الم 

َمـ  ؾم٘مؾ  ٕطمر  وىمٙمٜما  هلا  ٞمٖمس اهلدف  وهل  سمرىمٝمب    فمدة  إصدارات  وفمدة أؾم٘مال ختتٙمػ     PCI Expressوزماطمتِمار  يمٙمُمؼ  

 -  PCI Express (X1- X2- X4- X8- X16)ىمروت  ايمتقؽمٔمة  وهل  
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 ايمٗمديٚمة ايمُمٗمقق َمـ وهق ايمتل اؽمتخدَمت  دم  إصمٜمزة  ايمٗمديٚمة   -  Expansion  Slotsوهق فمبارة فمـ  َمـ ٞماومالت  ايمبٝماٞمات  أو  ايمــــ  

  وهٛماك  سمْمقير  هلذا  ايمُمؼ ويدفمك-ويمقٞمف  أؽمقد   َمٛمخٖمض ادائف و صمداً  ىمبغم اٞمف ىمام زمت 16 وزمٔمرض هرسمز َمٝمٕما 8 زمؼمدد ئمٚمؾ ضمٝمث ايمبْمٝمئة و

EISA(Extended Industry Standard Architecture)   -  32 زمٔمرض اظمٔمْمٝمات ٗمؾويٛم وهق  ئمتػم  وريث هلذا  ايمُمؼ-bit 

 ونمايمبا  يمقٞمف  زمٛمل ايمٙمقن  - ايمقاضمدة اظمرة دم زمت 32 ضمتك زمٝماٞمات ٞمٗمؾ ٛماومؾايم هلذا يٚم٘مـو

 

 

 

 

 

 ISA(Industry Standard Architecture )  Slot ذقىاألوزاىىىى(3-3-7-3)
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CNR   جلٚمٙمة اطمتِمار هل Communication Network Riser ، يمبٔمض َمِمٚمٚمة هل ايمِمٕمغم، وضمجٚمٜما ايمبٛمل زمٙمقهنا  وسمتٚمٝمز 

 هذا َمـ ىمروت أي سمقصمد ٓ يمألؽمػ اظمٔمايمج، َمـ ةايمتُمٕمٝمٙمٝم هااضمتٝماصما ىماَمؾ سمستٚمد وايمتل ايمُمب٘مة وىمرت اظمقدم ىمرت َمثؾ ايم٘مروت أٞمقاع

 Audio Modem Riser يم٘مٙمٚمة اطمتار همٜمق AMR أَما، إصمٜمزة زمتجٚمٝمع سمٗمقم ايمتل يمٙمممىمات خمِمِمة وهك ايمٔمادي يمٙمٚمستخدم ايمٛمقع

 Advancedاطمتِمار وهق ACR هق ايمثايمث ايمُمؼ ، ختِمٝمِما ايمِمقت يم٘مروت َمِمٚمٚمة ويم٘مٛمٜما CNR يمُمٗمقق َمْمازمٗمة وهك

Communication Riser ٞمٖمس اهتهم٘مر ايمُمٗمقق هذه AMR و CNR اظمقدم يتّمٚمـ هذا آسمِمال، ىمروت مجٝمع َمع سمٔمٚمؾ ويم٘مٛمٜما 

 ايمٔمادي- يمٙمٚمستخدم َمتقهمرة نمغم ايمُمٗمقق هذه َمع اظمتقاهمٗمة ايم٘مروت ؿمبٔما آجتاه، زمٔم٘مس ويم٘مٛمٜما PCI يمُمٗمقق َمٗمارب ايمُم٘مؾ ايمُمب٘مة، وىمرت

 

 

 

 

 يمٙمبٝماٞمات  -  BUSESوهل  سمٔمتػم أيّما  ٞمقاومؾ   اظمتقهمرة ضمايمٝما Slotsهذه هل أنمٙمب ايمُمٗمقق  

 

 َمـ صٖمكم وحيقي ؽمـــؿ 5 ضمقارم اظمٗمبس ؿمقل ويبٙمغ اظمٔمٙمقَمة، يمٛمٗمؾ اظمستخدَمة يمٙمتٗمٛمٝمة ويمٝمس اظمٗمبس يمٛمقع ويرَمز PATAأو  IDE َمسٚمك

 ئمٛمك وايمذي ايمرَمز اهلذ IBM ىمةذ سمٖمسغم ؽمٟمؽمتخدم وهٛما ATA هل اظمٔمٙمقَمة يمٛمٗمؾ اظمستخدَمة ايمتٗمٛمٝمات إزمرة، 40 زمٚمجٚمقع اإلزمر

 (Advanced Technology Attachment )، سمٗمٛمٝمة وهمؼ اظمِمٛمٔمة احلايمٝمة ايمتٗمٛمٝمات ATA هل ATA 100 و ATA 133 

 ٞمستْمٝمع هٛما وَمـ ايمثاٞمٝمة دم زماظمٝمٕمازمايت سمٗماس اظمٔمٙمقَمة ٞمٗمؾ رسفمة ايمقومت، زمٛمٖمس ٞمٗمٙمٜما يٚم٘مـ ايمتل اظمٔمٙمقَمة زمحجؿ هق ايمتٗمٛمٝمات هذه زمكم وايمٖمرق

 وحتقي ، ايمثاٞمٝمة دم َمٝمجازمايت 133 ٞمٗمؾ فمعم ايمٗمدرة سمٔمٛمل ATA 133 همتٗمٛمٝمة ضمروهمٜما، زمجاٞمب اظمقصمقد ايمرومؿ زمقاؽمْمة سمٗمٛمٝمة ؾىم ومدرة ومٝماس

 أن فمعم ومادر َمٛمٜمام واضمد وىمؾ Secondary IDE ويسٚمك وايمثاين Primary IDE وؽمٚمك إول IDE َمٗمبز فمعم أم يمقضمة ىمؾ

 Secondary IDE ويسٚمك ايمثاٞمقي اظمٗمبس Primary IDE ويسٚمك ؽمادإ اظمٗمبس( (DVD أو صٙمب ومرص) صمٜمازيـ زمف يقصؾ

 أن جيب يمٙمجٜماز ايمرئٝمز ايمِمٙمب ايمٗمرص همان ويمذا احلاؽمب، ومبؾ َمـ فمٙمٝمٜما ايمتٔمرف يتؿ أومراص أول هل إؽماد زماظمٗمبس اظمرزمقؿمة ،إومراص

 ACRوىAMRوىCNRىالــــــىذػوقىى(3-3-7-4)

  IDE (Intelligent  Drive  Electronics) Socketمػبسىالــــى(3-3-8)
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 ضقئٝمة أومراص ومارئ ىمالمها أو صٙمبة أومراص اىمالمه ي٘مقن أن ويٚم٘مـ ، َمٗمبس زم٘مؾ صمٜمازيـ سمقصٝمؾ  ،ويٚم٘مـومديام  اظمٗمبس هذا فمعم يقصؾ

 حتديد وي٘مٚمـ (،Slave) فمبد ي٘مقن أن جيب وإطمر( Master) ؽمٝمد ي٘مقن أن جيب إومراص هذه أضمد آشمٛمكم، زمكم دَمج أو

  سكمَمٗمب فمعم سمرىمٝمبٜما يٚم٘مـ ايمتل إصمٜمزة جمٚمقع ، ايمِمٙمب ايمٗمرص دم اظمقصمقد  Jumper اجلٚمػم زماؽمتخدام (Slave) و (Master)ايمـ

IDE يمٙمتل إؽمقد ايمٙمقن هق اظمٗمازمس هلذه ايمدارج ايمٙمقن -إؽماد اظمٗمبس فمعم همٗمط واضمد صمٜماز سمرىمٝمب َمـ يٚمٛمع ٓ هذا ويم٘مـ اصمٜمزة، 4 هق 

 فمٙمٝمٜما َمتٖمؼ نمغم إيمقان هذه ويم٘مـ ، ATA133 و ATA100 و ATA66 زمتٗمٛمٝمتل سمٔمٚمؾ يمٙمتل إزرق وايمٙمقن ATA33 زمتٗمٛمٝمة سمٔمٚمؾ

 - إزمٝمض أو إؽمقد زمايمٙمقن ATA100 َمٗمبس جتد أن يٚم٘مـ همٙمذاإم   يمٙمقضمات ِمٛمٔمةاظم ايمممىمات مجٝمع زمكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 floppyيُمبف هذه اظمٗمازمس  ويم٘مٛمف  أصٕمر  َمٛمف  ومٙمٝمال  وهق  طماص  يمؼمىمٝمب  وسمقصٝمؾ  حمرك  إومراص اظمرٞمة       IDEوهٛماك  أيّما َمٗمبس  

Disk   -   زمـ- وزمرَمز يمفFDD  وهل  اطمتِمار  يمــFloppy  Disk  Drive   34ودم  ايمٔمادة  ي٘مقن يمقٞمف  أؽمقد  ويبٙمغ  فمدد  اإلزمر همٝمف  الم 

 .إزمرة  -ويم٘مٛمف  أن ومد  أٞمٗمرض  فمعم  ايمٙمقضمات  إم   اجلديدة  واحلديثة  زمسبب  فمدم  اؽمتخداَمف  وزمْمئف  ايمُمديد   
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 سمٗمٛمٝمة فم٘مس فمعم ، َمتٔماومبة او سمسٙمسٙمٝمة سمٔمٛمل وايمتل Serial ٚمةىمٙم فمعم يمٙمدٓيمة S ضمرف إيمٝمف َمّماهما هبا ايمتٔمريػ ؽمبؼ ايمتل ATA ضمروف هل

ATA ايمتزاَمـ سمستخدم ايمتل Parallel سمٗمٛمٝمة ٞمسٚمل أن يٚم٘مٛمٛما يمذيمؽ ATA زمتٗمٛمٝمة PATA سمٗمٛمٝمة أَما SATA فمٛمٜما متاَما همتختٙمػ ، 

 وايمتل SATA600 ؿشم SATA300 ؽمت٘مقن اظمرسمٗمبة وايمتٗمٛمٝمة 150MB/s رسفمة فمعم يمٙمدٓيمة SATA/150 زماؽمؿ ايمتٗمٛمٝمة هذه وزمدأت

 هذه سمتٚمٝمز ىمام ، IDE سمٗمٛمٝمة ىمحال ضماهلا ، واضمد آن دم صمٜمازيـ سمٗمبؾ اظمٛماهمذ هذه َمـ َمٛمٖمذ وىمؾ ، ايمِمٙمبة يمألومراص صمدا فمال زمٟمداء ؽمت٘مقن

 ايمداطمقم بايمِمٙم ايمٗمرص وحتقيؾ اجلٜماز خلارج سمقصٝمٙمٜما زمسٜمقيمة ايمتٗمٛمٝمة هذه سمتٚمٝمز ىمام ، ايمٗمديؿ َمـ زم٘مثغم أصٕمر ىمٝمبؾ ضمزام زماؽمتخدام ايمتٗمٛمٝمة

 سمٗمٛمٝمة َمـ ىمال يم٘مٝمبؾ صقرة وأدٞماه ، ايمْمقل هذا همٛمِمػ ATA سمٗمٛمٝمة أَما ، َمؼم زمْمقل زمٝماٞمات ىمٝمبؾ َمع ايمتٔماَمؾ ايمتٗمٛمٝمة هلذه ويٚم٘مـ ، طمارصمل إلم

ATA و SATA - 

 اإلَم٘ماٞمٝمات ضمدأ ؿمبٔماً  وهل ايمرئٝمسٝمة زمايمٙمقضمة  CD\DVDوحمرك إومراص  ايمِمٙمبة  Hard Diskايمــ سمقصٝمؾ دم أن اظمٛمتممة ايمْمريٗمة هل

 - ايمرئٝمسٝمة ايمٙمقضمات َمٔمٓمؿ دم اظمّماهمة اجلديدة

 َمؼم - 1يدفمؿ َمساهمة أؿمقل يمٙم٘مازمؾ ضمقارم  -2                    رسفمات أفمعم دم ٞمٗمؾ ايمبٝماٞمات - -1      وَمـ أهؿ ممٝمزاسمف 9

 - eSATA زمتٗمٛمٝمة External Hard Diskـايمـيدفمؿ -3

ايمذي يٟمطمذ ضمٝمزًا  IDE زمٔم٘مس ىمٝمبؾ دم ٞمٗمؾ ايمبٝماٞمات ويمـ يٟمطمذ ضمٝمزًا َمـ ايمٖمراغ دم ايم٘مٝمس أرسعأٞمف أصبح  IDEايمـ وايمٖمرق زمٝمٛمف وزمكم ىمٝمبؾ

 َمـ ايمٖمراغ دم ايم٘مٝمس و يٚمٛمع َمـ سمػميد وهتقية ايم٘مٝمس زمُم٘مؾ صمٝمد -

 

 

 

 

 

 

  SATA (Serial Advanced Technology Attachment) Socketىمػبسىالــــى(3-3-9)
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 ويمذيمؽ USB اهمذَمٛم 8 جمٚمقفمف َما سمدفمؿ ايمروماومات أؿمٗمؿ زمٔمض ، USB َمٛمٖمذيـ َمـ ايمـ َمـ أىمثر حتقي أن يٚم٘مـ ٓ اخلارصمٝمة اظمٛماهمذ يمقضمة

 َمـ َمٗمبس وىمؾ ، زمحاصمتٜما ىمان َمتك اظمٛماهمذ هذه إضاهمة ايمٖمٛمل يستْمٝمع زمحٝمثإم   ايمٙمقضمة فمعم َمباذة اظمٗمازمس هذه فمٚمؾ إلم احلاصمة دفمت

 اجلٜمة دم ايمتقؽمٔمة همتحات دم أو اهلٝم٘مؾ واصمٜمة فمعم إَما اظمٛماهمذ هذه سمرىمٝمب ويتؿ ، زمٚمٛمٖمذيـ يقصؾ أن يٚم٘مٛمف   ايمِمقرة دم سمراها ايمتل اظمٗمازمس

 ؽمٛمقن  وايمٔماذ  سمؿ إزايمتف  يمٝمدل  فمعم  ىمٝمٖمٝمة وَم٘مان  ايمؼمىمٝمب  -  Pins 9-وحيتقي  هذا  اظمٗمبس فمعم  اهلٝم٘مؾ َمـ اخلٙمٖمٝمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وايمذاىمرة   CPUوهل   ايمتل  متد  ايمٙمقضمة  إم  زمايمْماومة  ايم٘مٜمرزمائٝمة  ايم٘ماهمٝمة  هلا ويم٘مؾ  ومْمٔمف  َمقصٙمة  َمباذسما  زمايمٙمقضمة  إم   َمثؾ  اظمٔمايمج  

RAM    وىمروت  ايمتقؽمٔمةCards   -- 

 وهٛماك  فمدة َمٗمازمس   ومد سمقصؾ  َمباذسما  زمايمٙمقضمة  إم    وهل  ىمايمتارم 9 

 

ى 2.0USBىSocket مػبسىالـــىى(3-3-10)

  PowerىSocket مػبسىالـــطاقظىىىى(  3-3-11)



 

 
107 

 انذهاب اىل انفهزس

 - ATوهق أومدم أٞمقاع اظمقاصالت يمٙمْماومة  ايم٘مٜمرزمائٝمة وسمستخدم يمٙمقضمات  إم   َمـ  ٞمقع AT power switch    9َمٗمبس  ايمْماومة   -1

 

 

 

 

  ATوهق أيّما يستخدم  ومديام يمتقصٝمؾ  ايمْماومة  وسمقصؾ  يمٙمقضمات  إم  َمـ  ٞمقع  AT P8 & P9 connectors  9 َمٗمبس  ايمْماومة  -2

- 

 

 

 

 

 

وهق  َمقصؾ  ايمْماومة ايمرئٝمز  اخلاص  زمتقصٝمؾ  ايمٙمقضمة  إم  َمـ  ATX 20 pin main power cable     9َمٗمبس  ايمْماومة  -3

 زمايمْماومة  -   ATXٞمقع 
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وهق  َمقصؾ  ايمْماومة ايمرئٝمز  اخلاص  زمتقصٝمؾ  ايمٙمقضمة  إم  َمـ  ATX 24 pin main power cable    9َمٗمبس  ايمْماومة   -4

 -PCI  Express همتحات َمـ اظمْمٙمقزمة اإلضاهمٝمة ايمْماومة يمتقهمغمدزمقس   24زمايمْماومة  --  وسمؿ  إضاهمة   ATXٞمقع 

 

 

 

 

ايمتل  يتقاصمد همٝمٜما َمٗمبسكم أضمدمها    وهذا َمٗمبس  يمٙمقضمات  إم   :  ATX 20+4 pin main power cableَمٗمبس  ايمْماومة   -5

 وهق  ايمذي  يٚمد  اظمٔمايمج  زمايمْماومة ايم٘مٜمرزمائٝمة   -   PINS 4  إطمرواظمٗمبس     PINS ؽمـ  20

 

 

 

 

 

ويستخدم ظمد أىمثر  َمـ  َمٔمايمج     ATXوهذا  اظمٗمبس يمٙمقضمات إم   : pin EPS +12 volt power cable 8 ايمْماومة َمٗمبس  -6

CPUs همقيمت  َمـ ايمْماومة ايم٘مٜمرزمائٝمة - 12ة إم    زمــ َمتقهمر  فمعم ايمٙمقضم 
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وئمتػم ومديؿ   5V  و  3.3Vوهذا  ايم٘مٝمبؾ  يٚمد ايمْماومة  زمــ   :pin auxiliary power cable 6  َمٗمبس  ايمْماومة   -7

م  دم   ايمقومت  زمايمْماومة  ايم٘مٜمرزمائٝمة -وهق  ٞمادر  آؽمتخدا  AMDايمتل سمدفمؿ  ومتد  َمٔمايمج َمـ ٞمقع   ATXويستخدم دم ايمٙمقضمات إم   

 احلارم -

 

 

 

 

 "ATX12V" cable or "P4"9  ويسٚمك  أيّما زمــ  pin ATX +12 volt power cable 4 َمٗمبس  ايمْماومة   -8

cable  وهق  يٚمد  اظمٔمايمجCPU   همقيمت    - وهق نمايمبا َما يتقهمر  دم  ايم٘مٚمبٝمقسمرات  احلديثة    12زمايمْماومة  ايم٘مٜمرزمائٝمة َمـ ايمٙمقضمة إم   زمــــ

 ْمة  - واظمتقؽم

 

 

 

 

ويم٘مـ  أٞمِمح  زمٔمدم  إم  اظمٗمبس  اظمقصمقد  دم  ايمٙمقضمة   Power Supplyوسمستْمٝمع  سمقصٝمؾ  ايمْماومة  زمتقصٝمالت  خمتٙمٖمة  أذا مل يدفمؿ  ايمــ

 ٕٞمف ومد رزمام  حيِمؾ فمدم  ايمتقاهمؼ   ويسبب  ؾمقرت  -  اؽمتخداَمٜما
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 زمزر َمقصٙمة وهل Power يم٘مٙمٚمة اطمتِمارا PW وأ PWR إزمريت َمثؾ ُمٕمٝمؾايم دم َمتح٘مامت إلم سمٛمٗمسؿ ، اإلزمر َمـ صٖمكم سم٘مقن َما نمايمبا

 وسمٔمٙمٝمؼ  ايمْمقارئ  ضمايمة دم اجلٜماز سمُمٕمٝمؾ إفمادة يمٔمٚمٙمٝمة خمِمِمة وهل Reset يم٘مٙمٚمة اطمتِمارا RES وإزمريت ، اهلٝم٘مؾ فمعم اظمقصمقد ايمتُمٕمٝمؾ

 أو إزمرسمكمو ، ايمِمٙمب ايمٗمرص ٞمُماط ظم٠مذ وإزمرسمكم ، ازيمٙمجٜم ايمداطمٙمٝمة يمٙمسامفمة َمتتايمٝمةإزمر  أرزمٔمة ، يمٙمٚم٠مذات رإزم جمٚمقفمة وىمذيمؽ ، اجلٜماز

 -ىم٘مؾ اجلٜماز ٞمُماط ظم٠مذ شمالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Front Panel Connectors\Socketولىىبالؼوكلىمػابسىالتوصى(3-3-12)

ى
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 أو يمتُمٕمٝمؾ ىمٜمرزمائٝمة دائرة يمٔمٚمؾ إزمرسمكم زمكم سمقصٝمٙمٜما يتؿ اظمٔمدن َمـ ومْمٔمة فمـ فمبارة هلو إم، ايمٙمقضمة إفمدادات زمٔمض يمتجٜمٝمز وؽمٝمٙمة هل

  وأضمٝماٞما  سمسٚمك  دم  ايم٘مٚمبٝمقسمر ة  زمالؽمتٝم٘مٝمة  هبا ومافمدسمكم َمـ ايمٛمحاس  َمقصقيمتكم زمبٔمّمٜمام ايمبٔمض وهق  فمبارة فمـ  ومْمٔمأو   َمٔمٝمٛمة، َمٝمزة إؿمٖماء

 -إَماَمل ايمٛماومؾ رسفمة و يمٙمٚمٔمايمج ايمرضب َمٔماَمؾ هق هلا    Jumpersايمــ اؽمتخدام يتؿ ايمتل اإلفمدادات زمٔمض فمعم َمثال-   Shunts زمــ

وحمرك    Hard Diskدم  ايم٘مٚمبٝمقسمر  ضمٝمث جتده  فمعم  ايمٙمقضمة  إم  وجتده  دم  ايمٗمرص  ايمِمٙمب وهذا  اجلزء َمـ  أهؿ  إصمزاء ايمتل  سمستخدم  

ضمسب  ايمٔمٚمٙمٝمة  اظمراد فمٚمٙمٜما   Hardwareوهق  يستخدم  يمٙمتح٘مؿ  دم  فمٚمؾ  اجلٜماز  أو  ايمـــ  CD\DVD Driverإومراص  ايمِمٙمبة  

  -وايمٔم٘مس    Slave   الم    Master  َمـ    Hard Disk  َمثؾ  حتقل  ايمٗمرص  ايمِمٙمب

 

 

 

 

 

 

 واضمدةأم  يمقضمة فمعم َمٔما ايمٗمْمٔمتكم سمقضع ٓ ؿمبٔما و واضمدة ايمٗمْمٔمتكم هاسمكم وـمٝمٖمة ان الم يرصمع وهذا َمٔما ايمٗمْمٔمتكم هاسمكم فمـ حتدثأ ؽمقف

 دم وصحك احلرارى جساظم زمٚمثازمة اهنؿ-  خمتٙمٖمكم ذىمتـ اٞمتاج َمـ ويم٘مـ ذىمرت ىمام واضمدة وـمٝمٖمتٜمؿ ٓن همٗمط َمٛمٜما واضمدة وضع يتؿ اٞمف زمٚمٔمٛمك

 َمروضمة وٕى زماظمٔمايمج اخلاصة اظمروضمة دورات يمٔمدد وَمٛمٓمؿ اظمٔمايمج وإم   يمٙمقضمة ضمرارى جمس ئمتػم همٜمق  وير ىمٜمارد ؿمبٔما يمٙمٛمٓمام ايمقومت ٞمٖمس

 يستْمٝمع ٕٞمف ؟ ظماذا ايمٙمقضمة َمـ صمٜمدها ايمتٜمقية َمراوح يمتُمٕمٝمؾ اظمستٕمٙمة اجلٜمقد دم يتح٘مؿ اٞمف زمٚمٔمٛمكإم   ايمٙمقضمة َمـ صمٜمدها سمٟمطمذ اجلٜماز داطمؾ

 اؽمتٝمٔماب يتؿ ويم٘مك اظمروضمة دورات فمدد همتزيد زمايمزيادة واَما اظمروضمة دورات فمدد همتٗمؾ زمايمٛمٗمِمان اَما اجلٜمد ؿمريؼ فمـ دوراهتا فمدد دم ايمتح٘مؿ

 سمٙمؽ اضمد فمعم حتتقى زمؽ اخلاصةإم   ايمٙمقضمة ىماٞمت اذا Bios ـايم افمدادات دم ؽمتجده ايمٗمْمٔمتكم سمٙمؽ وـمٝمٖمة سمرمجة صمٝمد زمُم٘مؾ ايمٛمٗمْمة هذه

 فمدد ايّما و زمؽ اخلاص اظمٔمايمج ضمرارة درصمة فمـ َمٔمٙمقَمات ؽمتجد وحتتف Hardware monitoring يسٚمك ايمبٛمد وهذا ايمٗمْمٔمتكم

 زيادة َمـ يرايمتحذ أي  Temperature warning ــيمٙم  Enable أو Disable فمٚمؾ َمـ مت٘مٛمؽ طمٝمارات وؽمتجد اظمروضمة دورات

  Jumpers\ Shuntsالجمبرزىىىى(3-3-13)

  Winbond andى ITE Chipsetsذروحتيىى(3-3-14)
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 اظمسٚمك هذا حتت ىمثغمة طمٝمارات زمٝماٞمات وؽمتجد احلرارة زمدرصمة َمُم٘مٙمة وصمقد ضمايمة دم اجلٜماز سمُمٕمٝمؾ زمدا فمٛمد سمٓمٜمر وايمتل ايمٛمٓمام ضمرارة درصمة

 - اجلٜماز صحة دم اظمتح٘مؿ

 

 

 

 

 

 

  صمزء هام صمدا ً  فمعم  ايمٙمقضمة  إم   وهذه  اظم٘مثٖمات  َمٜمٚمتٜما  َمٗمارٞمة  أجتاه  ايمٖمقيمت  َمـ  ضمٝمث  أٞمف  َمقصمب  أو  ؽمايمب ضمٝمث أهنااظم٘مثٖمات  هل 

ٕن اظم٘مثٖمات  يٗمقم    ACو    DCأو  دورة ؾمحـ وأيّما أذا  ومٚمت زمتٚمرير      Charge Cycleحتقي  ايمُمحٛمات  ايمسايمبة  و اظمقصمبة  دم ىمؾ  

  يٚمر  -  AC powerويؼمك  ايمــ DCزمحجب  ايمــ

 اضمجاَمٜما ، farad (F)  هماراد ب ومقهتا سمٗماس ثٖمات٘ماظم هذه ، اظمٔمايمج الم سمِمؾ ايمتل ٝمةائايم٘مٜمرزم آؾمارة صمقدة فمـ اظمسئقيمة أو  اظم٘مثٖمات  هل

 اظمُماىمؾ وومٙمة ارسع اداء الم ي٠مدى وزمايمتارم اهمّمؾ آؾمارة اٞمتٗمال ىمان فمددها وىمثر ومقهتا زادت ىمٙمام ، اطمرى الم ام يمقضمة َمـ خيتٙمػ وفمددها

 وهذه هلا اهمّمؾ اداء يمّمامن يمتػميدها ؿمرق ازمت٘مار ؿمريؼ فمـ ايمْماومة زمٚم٘مثٖمات زمآهتامم اظمِمٛمٔمة ايمممىمات زمٔمض وماَمت وومد ، حتِمؾ ومدايمتل 

 -  Gigabyte و Abit  هل ايمممىمات

 

 

 

 

 

 Capacitorsالمكثغاتىى( 3-3-15)
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ة  وهلذا  ىمام  هق  واضح  َمـ  اؽمٚمف  هق  صمزء  َمقصمقد فمعم  ايمٙمقضمة  إم      يزيد  َمـ  َمٗماوَمة ايمدائرة ايم٘مٜمرزمائٝمة  زمدرصمات َمتٖماوسمة  دم ايمدائر

 إضمٝمان  -     جتدها  سمٛمبٔمث  َمٛمٜما  درصمات ضمرارة  فمايمٝمة دم زمٔمض

 ايم٘مٜمرزمائل ايمتٝمار َمرور ظمٗماوَمة اظمقاد ومازمٙمٝمة أهنا فمعم سمٔمرف- ايم٘مٜمرزمائٝمة ايمدوائر دم اظمٔمدٞمٝمة اظمقصالت هبا سمتٚمٝمز همٝمزيائٝمة طماصٝمة أو اظمٗماوَمة  هل

 نمغم أو( ىمايمٖمٙمزات) اظمقصالت َمـ اٞمتأىم ؽمقاء اظمادة دم اإلفماومة وحتدث- طمالهلا( اإليم٘مؼموٞمات) ايم٘مٜمرزمائل ايمتٝمار ظمرور اظمادة إفماومة وهل  -همٝمٜما

 -إوم هل اظمٗماوَمة وضمدة-  ايمُمحٛمة دم سمٔمادل إلم يمٙمقصقل اظمٗماوَمة هذه فمعم ايمتٕمٙمب اتٝميمإليم٘مؼموٞم يٙمزم- خمتٙمٖمة زمدرصمات ويم٘مـ اظمقصالت

- (Ω) زمإوم ومٝمٚمتٜما سمٔمْمك ،R السمٝمٛملايم زماحلرف هلا يرَمز -زمإوم اظمٗماوَمة َمٗمدار فمٙمٝمٜما اظمرؽمقَمة احلٙمٗمات يمقن ئمكم خمتٙمٖمة، َمٗماوَمات شمالشمة

 -ايم٘مٜمرزمائٝمكم وايمتقصٝمؾ ةاظمٗماوَم زمٚمٖمٜمقَمل اخلاصٝمة هذه سمرسمبط

 

 

 

 

 

 

 

 

فمٛمد  َمرور  سمٝمار  ىمٜمريب    Magnetic Field أصمزاء َمٜمٚمة سمقصمد فمعم ايمٙمقضمة  إم   وهل َمس٠مويمة فمـ سمقيمٝمد هل اظمٙمٖمات  ايم٘مٜمرزمائٝمة  

ل اظمٕمٛماؿمٝمز  ضمتك يتؿ  سمرسيبف  وهق  فم٘مس اظم٘مثػ  ضمٝمث  أن اظم٘مثػ حيتٖمظ  زمايمٖمقيمت  فمعم  أٞمف ؿماومة  زمداطمٙمٜما  وؽمقف  حيتٖمظ  هبذا  اظمجا

 -     Henrys(H)ىمٜمرزمائٝمة  إٓ أن اظمحقل حيتٖمظ  هبذا  ايمٖمقيمت  فمعم  أٞمف ؿماومة  َمٕمٛماؿمٝمسٝمة  -  وسمٗماس ومدرة  اظمحقل  زماهلٛمري  

  

 Resistorالمػاومــظىىىى(3-3-16)

 Inductorsالملغاتىالكؼربائوظىىىىىى(3-3-17)
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ويم٘مـ  زمٗمٙمب  ضمديدي  ويم٘مٛمف  دم  ضمٗمٝمٗمة  اإلَمر  زمف  َمٙمٖمكم  يمٝمسا  َمتِمٙمكم زمبٔمّمٜمؿ  ايمبٔمض  ومها  َمٙمػ أورم  وَمٙمػ   هق  فمبارة  فمـ  َمٙمػ

الم أي     AC Voltageوهق  يٗمقم  زمتحقيؾ   ايمــــ      Powerهق  َمـ  أهؿ إصمزاء اخلاصة  زمايمـــ  Transformerشماٞمقي  -  وايمــ 

 ٞمقع  آطمر  َمـ  ايمتٝمار  -  

 

 

 

 Transformerلكؼربائيىىالمـــحولىاى(3-3-18)
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دم  أٞمف يٗمقم زمحجب  َمرور  ايمتٝمار  ايم٘مٜمرزمائل  دم     Diodeوهل  ؾمٜمغمة  صمدا  وؾمائٔمف  آؽمتخدام  دم  ايم٘مٚمبٝمقسمر  وسمتٚمحقر  ؿمبٝمٔمة فمٚمؾ  ايمـــ

ئٝمة  زمدًء َمـ دم  ايمدوائر  ايم٘مٜمرزما LEDواضمد  همٗمط  وحيجب  أي  سمٝمار  حياول  ايمٔمبقر  فم٘مس  آجتاه-  ويستخدم    اجتاهايمدائرة ايم٘مٜمرزمائٝمة َمـ  

 وظمبات  ايمبٝماٞمات  فمعم  ايمٙمقضمة  اإلم ---  ايمخ  وهق َمِمٛمقع  َمـ َمادة  أؾمباه  اظمقصالت  -    Hard Diskيمقضمة اظمٖماسمٝمح  وظمبات  ايمــ

 

 

 

 

 

 

ايم٘مٜمرزمائٝمة  َمـ  ايمتٙمػ   ءإصمزامحاية  زمٗمٝمة    إؽماؽمٝمةايم٘مٜمرزمائٝمة  ايمتل  ئمرهمٜما  ضمتك  ايمٔماَمة  ووـمٝمٖمتف  إصمزاءهق َمـ أؾمٜمر    Fuseايمٖمٝمقز  

آيم٘مؼموٞمٝمة  أو  دم َمِمدر  ايمتٝمار ايم٘مٜمرزمائل وفمٛمدها   إصمزاءايمتٝمار  ايم٘مٜمرزمائل وهذا  حيدث  فمادة  يمقصمقد  َمُم٘مٙمة  َما دم أضمد    ارسمٖماعزمسبب 

  -  إضمٝمانحيجب  ايمٖمٝمقز  هذا  ايمتٝمار ايمزائد  مما  ي٠مدي  الم  سمٙمٖمف وومْمع  ايمتٝمار  دم  أنمٙمب  

 

 

 

 

 

 

 ىى Diode\ LED(Light-Emitting Diode)الـــــــىى (3-3-19)

 ىى Fuseالـــــــغووزىىى( 3-3-20)
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 وإذا COM َمٗمبز يمٙمْمازمٔمة، Parallel َمٗمبس ،USB َمٛمٖمذ ،Ps\2  وايمٖمارة اظمٖماسمٝمح يمقضمة َمٗمبز هل إم ٙمقضمةايم فمعم اظمقصمقدة اظمٗمازمس

 واظمٝم٘مروهمقن ايمسامفمات َمٗمازمس و( Joystick) زمإيمٔماب ايمتح٘مؿ يمٝمد َمٗمبس هٛماك همسٝم٘مقن ايمِمقت َمٝمزة فمعم حتتقى إم ايمٙمقضمة ىماٞمت

 اخلارصمٝمة ايمقصالت َمٗمازمس َمقومع ىمذيمؽ ضمددت ATX َمقاصٖمات أفماله، ايمِمقرة دم َمقضح هق ىمام LAN ُمب٘مةايم َمٛمٖمذ حتقي وأضمٝماٞما

 -  وومد  ذضمٛما  هذه اظمٛماهمذ زمايمتٖمِمٝمؾ  دم   ايمقضمدة  ايمثاٞمٝمة - وصٙمة يم٘مؾ ممٝمز يمقن ضمددت PC99 َمقاصٖمات زمٝمٛمام إم، ايمٙمقضمة فمعم

 

 

 

 

 

 

 

 

وايمتل ٓ  نمٛمك  فمٛمٜما  ٕي َمتخِمص  ئمٚمؾ  دم    Hardwareتل  سمٗمازمٙمؽ  دم  ايمتٔماَمؾ َمع  ايمــؽمقف  ٞمتْمرق  الم  زمٔمض اظمٖماهٝمؿ اهلاَمة  ايم

 جمال  صٝماٞمة احلاؽمقب  9

 IRQ  (Interrupt Request )   9 اظمٗمــاؿمٔمة  -1

 Network  أو  ىمرت  ايمُمب٘مة  Keyboard َمثؾ  يمقضمة اظمٖماسمٝمح Hardwareهذا  اجلزء فمبارة  فمـ  فمٛمقان  إلؾمارة طماصة  َمـ  ايمــــ

Card أو  ىمرت  ايمُماؾمة  Video  Card   ايمــــ  اظمٔمايمج  يمتتبع ضمرىمة  هذا  اجلزء  َمـ اٞمتباهيمٙمٖمتHardware   وىمام  هق  َمٔمٙمقم  أن

ومْمٔمف  َمُمٕمقيمة صمدا  دم  ايم٘مٚمبٝمقسمر  ضمٝمث سمراومب  مجٝمع  ايمٔمٚمٙمٝمات ايمتل حتدث  دم  أصمزاء  ايم٘مٚمبٝمقسمر  اظمختٙمٖمة   Processorاظمٔمايمج  أو ايمــ

وفمالومتف   Hardwareايمــــ سمتٔمٙمؼ  هبذا  فمٛمقان  إلؾمارة َمٔمٝمٛمة  Hardwareايمــــ  وهلذا  وصمب أن  ي٘مقن  يم٘مؾ  صمزء َمٜمؿ َمـ  إصمزاء

 -حمدد   IRQ يمف فمٛمقان  خمِمص  أو  Hardwareايمــــ  َمع  اظمٔمايمج - وىمؾ

  Terms In Motherboardمصطلحاتىىمؼمظىىجداىموجودةىىفيىىاللوحظىىاألمىى(3-4)

 Ports \Interfaceالـــــمنـافذىىىى(3-3-21)

ىى
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 :   DMA (Direct Memory Access)قصقل اظمباذ  الم  يمٙمذاىمرة  ايم -2

زمرسفمف  زمدون ايمرصمقع  الم  اظمٔمايمج وهذا  RAMويمٝمس ىمٙمف  يمٙمتخاؿمب  أو ايمقصقل  يمٙمذاىمرة   Hardwareيمبٔمض  ايمــــ  وهل  ؿمريٗمة

زم٘مٖماءة أىمثر  ويم٘مـ  ضع   يتٔماَمؾ  َمع  ايمبٝماٞمات زمرسفمة  وأيّما خيٖمػ  ايمٔمبء  فمعم  اظمٔمايمج  يمٝمٔمٚمؾ  Hardwareايمــــ جئمؾ  هذا اجلزء  َمـ

  DMA  و  IRQـَمتُماهبكم  زمٚمٔمٛمك  أن ايمــ  يمٝمس    I/O Address و  DMAو     IRQاهلاَمة أن ايمــ  هذه  اظمٔمٙمقَمة  افمتباركدم  

 وَما  متاشمٙمٜما  IRQ   9فمعم ضمده واجلدول ايمتارم  يقضح  أهؿ فمٛماويـ ايمــ  Hardwareايمــــ ختِمص يم٘مؾ  صمزء أو
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 اظمٔمايمج َمـ زمداءً  ايمِمٙمب ايم٘مٝمان َمـ صمزء هم٘مؾ ايمُمخيص احلاؽمب إم ايمٙمقضمة متثؾ  CPU  ًٓسمقؽمع  زمْماومة أزمسط إلم ووصقCards –

 ايمٙمقضمة دم اظمدجمة –Buses  َمسارات سمدفمك – إؽمالك فمػم وإواَمر زمٝماٞمات ىمؾ سمتدهمؼ َمباذ نمغم أو َمباذ زمُم٘مؾ إم زمايمٙمقضمة يتِمؾ

 إم -

 إم يمٙمقضمة اظمْمبقفمة ايمدارة زمإضمرى أو ـ ديثةاحل إم ايمٙمقضمات سمتقهمر-  ضماؽمب يمديٛما ي٘مقن يمـ إم ايمٙمقضمة وزمدون (PCB  )فمدة وهمؼ 

 أو ؿمبٗمتكم ذات ايمٙمقضمات ىمؾ و.   إم ايمٙمقضمة دم اظمسارات زمٔمض رؤية ويٚم٘مٛمؽ.   همٝمٜما اظمقصمقد ايمتٔمٗمٝمد زمٔمض يٕمْمل َما وهذا.   ؿمبٗمات

  RAM و ايمُمامرم اجلرس وروماومة  CPU زمكم واَمروإ ايمبٝماٞمات سمٛمٗمؾ-   ايمْمبٗمات دم   Busesضمٗمٝمٗمٝمة  فماَمة ؿمرق َمسارات ويقصمد-  أىمثر

 إضاهمة يمٙمٚمِمٛمٔمكم ايمْمبٗمات َمٖمٜمقم ويتٝمح- زمٝمٛمٜما همٝمام إؾمارة سمداطمؾ ضمدوث دون ايمبٝماٞمات زمٛمٗمؾ أؽمالك يمٔمدة ايمْمبٗمات سمتٝمح ىمام- وايمْمرهمٝمات

 ىماٞمت يمق مما أىمػم زمرسفمة إؾمارات ٞمٗمؾ إومٌم اظمسارات سمقهمر ىمام- َمساضمتٜما زيادة إلم احلاصمة دون.   إم ايمٙمقضمة إلم َمٔمٗمدة إضاهمٝمة فمٛماس

 - آؽمتخدام فمٛمد آٞمثٛماء َمـ ومحايتٜما إم ايمٙمقضمة سمٗمقية فمعم ايمْمبٗمات زمٛمل سمٔمٚمؾ أيّماً - ايمقاضمدة ايمْمبٗمة ذات إم ايمٙمقضمة دم أؿمقل

 ايمٗمقافمد أو ىماظمٗمازمس.   اظمقاصٖمات زمبٔمض سمتُمارك إم ايمٙمقضمات ىمؾ Sockets  ــزم اخلاصة CPU  فمعم إم قضمةايمٙم ىمؾ وحتتقي 

 ايمٙمقضمات زمٔمض دم إم ايمٙمقضمة فمعم َمباذة سمثبت ىماٞمت  RAM ايمـــ أن َمع اظمٛمٖمِمؾ ايمُماؾمة وىمرت  RAM زمــ طماصة Slotsؾمٗمقق 

 -اظم٘مقٞمات مجٝمع زمكم ايمٔمٚمؾ سمقاومت يمتٟمَمكم ٞمٓمام وؽمافمة دفمؿ روماومات إم ايمٙمقضمات مجٝمع وحتتقي - ايمٗمديٚمة إم

 ايمتُم٘مٝمؾ َمٔماَمؾ أو ايمُم٘مؾ حيددايمُم٘مؾ 9  -1    9إم ايمٙمقضمات سمٔمرف(  َمقصٖمات ـَم يراهمٗمٜما وَما) َمٔماَمالت أرزمٔمة هٛماك (FORM 

FACTOR )   .ايمتقؽمع ممرات َمـ فمدد أىمثر يتٝمح زمحٝمث إم يمٙمقضمة اظمٛماؽمب ايمِمٛمدوق ٞمقع - 

 ىمام .   إم يمٙمقضمة ةايمالزَم  RAM ايمذاىمرة  و CPU اظمٔمايمج ٞمقع( Chipset) إؽماؽمٝمة ايمممحية وسمٔمرفإؽماؽمٝمة 9  ايمممحية -2     

    -ايمتقؽمع َمٗمازمس همٝمٜما زمام إم ايمٙمقضمة سمدفمٚمٜما ايمتل إصمٜمزة حتدد

 احلاؽمب دم وإداء.   ايمتقؽمٝمع إَم٘ماٞمٝمة  RAM و  Cards زمايمبْماومات اخلاصة – ايمتقؽمع َمٗمازمس حتدد9   ايمتقؽمع َمٗمازمس  -3         

 - ايمُمخيص

 - ايمٛمٓمام دم ايمتقؽمٝمع إَم٘ماٞمٝمات َمـ سمبٗمك وَما ايمقـمٝمٖمل ايمٔمٚمؾ ٕما ايمٙمقضمة دم اظمدجمة ايمٔمٛماس حتدد 9ايمٔمٛماس -4  

 إم ايمٙمقضمة أن وزمام- َمٛمٜمام ىمؾ َمقصٖمات زمرسد وذايمؽ.   إم ايمٙمقضمات ضمقل ايمززمقن ٞمِمح فمعم ومادراً  ي٘مقن أن صمٝمد سمٗمٛمل ىمؾ فمعم جيب 

 - زمدومة يمديؽ إم ايمٙمقضمة َمقاصٖمات سمٔمرف أن إؽماد َمـ يمذايمؽ .   احلاؽمب ىماَمؾ واؽمتٗمرار وايمتقؽمع ايمقـمٝمٖمة حتدد

 

 How to work the Motherboardىاألمىوحظـــــاللىملـطــتىفــكوى(3-5)
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 سمسٚمح زمجٚمٝمع زمايمتٔماون َمع زمٔمّمٜما ايمبٔمض وسمبادل ايمبٝماٞمات دم ؽمبٝمؾ إٞمجاز ايمٔمٚمؾ اظمْمٙمقب- -1

 ايمتٛمسٝمؼ زمكم هذه إصمزاء - -2

 --( ايمْمازمٔمة.   سمٗمقم زمٔمٚمٙمٝمة اإلطمراج واإلدطمال إؽماؽمٝمة َمـ طمالل )ايمٗمرص ايمِمٙمب -3

سمرىمٝمبٜما دم احلاؽمب وزمايمتارم حتدد ايمرسفمة  ايمتل يٚم٘مٛمؽ RAMىمرة ايمٔمُمقائٝمة وايمذا .   CPU ايمٙمقضمة إم حتدد ٞمقع ورسفمة اظمٔمايمج -4

 -ايمتل ئمٚمؾ فمٙمٝمٜما صمٜمازك

 َمٗمدار وٞمقفمٝمة ايمذاىمرة ايمٔمُمقائٝمة .    CPU  ايمٙمقضمة إم حتدد َمدى ومازمٙمٝمة صمٜمازك يمزيادة رسفمتف وومدراسمف دم اظمستٗمبؾ )ٞمقفمٝمة اظمٔمايمج -5

RAM   فمدد ؾمٗمقق ايمتقؽمٔمة -------ايمخ(و 

وهذا ومد حيرَمؽ   USB إم حتدد ٞمقفمٝمة إصمٜمزة اظمٙمحٗمة ايمتل سمستْمٝمع سمرىمٝمبٜما 9َمثالً ومد ٓ حتتقي يمقضمة أم فمعم ٞماومؾ سمسٙمسقم فمام ايمٙمقضمة -6

 يمذايمؽ -  َمـ إضاهمة أصمٜمزة سمقصٝمؾ زمقاؽمْمة هذا ايمٛماومؾ إٓ زم١مضاهمة زمْماومة طماصة

ورسفمة  FSBحلاؽمب زمُم٘مؾ فمام 9َمثؾ رسفمة ايمٛماومؾ اظمحقم ايمذي حيدد ايم٘مثغم َمـ ممٝمزات ا Chipset ايمٙمقضمة إم فمٙمٝمٜما ؿمٗمؿ ايمروماومات -7

 وممٝمزات أطمرى ىمثغمة -RAMايمذاىمرة ايمٔمُمقائٝمة 

ممتازة ي٘مقن  Motherboardزمحد ذاهتا سم٠مشمر دم رسفمة اجلٜماز -هماجلٜماز اظمزود زمٙمقضمة أم    Motherboardصمقدة ايمٙمقضمة إم -8

 CPU ظمٔمايمج ا .    RAM اظم٘مقٞمات إطمرى )َمثؾ ايمذاىمرة ايمٔمُمقائٝمة  أرسع َمـ اجلٜماز أطمر ذو ايمٙمقضمة إم ايمرديئة ضمتك يمق ىماٞمت

 َمتامشمٙمة - ----ايمخ (

 

 ايمٙمقضمة وضمجؿ ؾم٘مؾ أن .   اجلٜماز دم يمؼمىمٝمبٜما ايمالزَمة ايمٗمْمع ىمؾ وَمٔمٜما فمٙمبة داطمؾ إطمرى احلاؽمب ومْمع ىمؾ َمثؾ َمثٙمٜما إم ايمٙمقضمة سمباع

 ايم٘مثغم وضع أَماىمـ دم اطمتالف جتد ىمام صٕمغم وزمٔمّمٜما ىمبغمة إم ايمٙمقضمات زمٔمض دجت همٗمد .    أطمر إلم صمٜماز َمـ ىمبغم اطمتالف خيتٙمػ إم

 أَما.   ضمجٚمٜما أو ؾم٘مٙمٜما فمـ ايمٛمٓمر زمٕمض إم ايمٙمقضمات أداء دم ىمبغم اطمتالف ٞمجد ىمام.   ونمغمها  Bios  ايمبايقس روماومة َمثؾ اظم٘مقٞمات َمـ

 إم ايمٙمقضمة ذاء َمـ يمٛمتٚم٘مـ فمٙمٝمٜما ايمتٔمرف فمٙمٝمٛما وصمب يمؽيمذ .   غماً ىمث آطمر إلم صمٜماز َمـ ختتٙمػ همال إم ايمٙمقضمة َمـ إؽماؽمٝمة إصمزاء

 - اظمٛماؽمبة

 

 ىىQuality motherboardىللحادبىبالندبظىىاألمىاللوحظىجودةىأهموظماىهيىى(3-6)

  Form Motherboardىاألمىاللوحظىوتركوبظىذكلى(3-7)
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 َمـ زمايم٘مثغم سمُمؼمك مجٝمٔمٜما أهنا إم يمٙمقضمة اظمختٙمٖمة إٞمقاع حتٙمٝمؾ ويبكم- خمتٙمٖمة اتوزمٗمٝماؽم-   َمستْمٝمؾ أو َمرزمع ؾم٘مؾ فمعم إم ايمٙمقضمات ىمؾ سمٟميت

 ايمتُم٘مٝمؾ َمٔماَمؾ زماؽمؿ إم ايمٙمقضمة فمعم اظم٘مقٞمات و ايمٔمٛماس وسمقضٝمح سمقزيع ؿمريٗمة سمدفمك- ايمٗمٝماس اطمتالف َمـ ايمرنمؿ فمعم وذايمؽ.   اظم٘مقٞمات

(form factor-) 

 َمٔماَمالت سمٗمدم- ىمثغمة َمتٛمقفمة ومٝماؽمات وهمؼ سمقهمرها إلم زماإلضاهمة .   ATX و  AT مها  ومٝماؽمٝمكم سمُم٘مٝمقم َمٔماَمقم وهمؼ إم ايمٙمقضمة سمتقهمر

 َمع سمٔمٚمؾ زمحٝمث صٚمٚمت Case ايمُمخيص احلاؽمب صٛماديؼ َمٔمٓمؿ أن ىمام- احلاؽمب ٞمٓمام أصمؾ َمـ خمتٙمٖمة وومٝماؽمات َمٝمزات اظمختٙمٖمة ايمتُم٘مٝمؾ

 - همٗمط واضمد سمُم٘مٝمؾ َمٔماَمؾ

 

 َمـ اظمٔماَمؾ هذا ازمت٘مار سمؿ يمٗمد- AT( Advanced Technology) ايمتُم٘مٝمؾ َمٔماَمؾ وهمؼ سمِمٛمع ايمٗمديٚمة احلقاؽمٝمب دم إم ايمٙمقضمة ىماٞمت

  ىمبغم اظمٖماسمٝمح يمقضمة َمٗمبس فمعم  AT إم ايمٙمقضمة حتقي-  ايمتسٔمٝمٛمات َمٛمتِمػ ضمتك َمسٝمْمراً  زمٗمك وايمذي .     ايمثامٞمٝمات زمداية دم  IBM ومبؾ

Key Board  وَمٛمٖمذ  ايمْماومة  ايم٘مٜمرزمائٝمة دم ايمٙمقضمة  اإلم   .   ايمٙمقضمة دم دوَماً  اظم٘مان ٞمٖمس دم َمثبتPower Supply Socket   َمـ هق 

 اطمتٝمار يتؿ ذايمؽ فمعم وزمٛماء ىمٜمرزمائل زمتٝمار إم ايمٙمقضمة ظمد َمٛمٖمِمٙمكم ٝمُمكمهم ؾم٘مؾ فمعم زمايمْماومة اإلَمداد وضمدة َمدطمؾ ي٘مقن ضمٝمث-P8/P9 ٞمقع

 َمدَمج  دم  ايمٙمقضمة اإلم-   RAM وايمذاىمرة     CPUو نمايمبا  َما ي٘مقن  اظمٔمايمج - اخلارصمل ايمٕمْماء أو ايمْماومة وضمدة إَما

 - َمٛمٜما إومؾ اإلصدارات وأ  Pentium2  ايمتل حتتقي  فمعم َمٔمايمج   أصمٜمزة َمع يتقهمر هذا ايمٛمقع َمـ  ايمٙمقضمة  إم  

 

 

 

 

 

 

 (ى Motherboard Types)ىاألمىاللوحظىأنواعى(3-8)

 (ىAT Motherboard)ىاألمىاللوحاتىى(3-8-1)
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 وومد- BABY AT  ؽمٚمٝمت أصٕمر أم يمقضمة اظمِمٛمٔمقن أزمت٘مر يمؽيمذ و .   أصٕمر ؾمخِمٝمة ضمقاؽمٝمب إلم احلاصمة سمزايدت.   ايمتٗمٛمل ايمتْمقر وَمع

 AT إم ايمٙمقضمة زمٗمٝمت ويمٗمد- همٗمط  AT أضمٝماٞماً  أو  REGULAR أو  FULL AT سمدفمك إصٙمٝمة  AT إم ايمٙمقضمةىماٞمت  

BABY  ايمتُم٘مٝمؾ َمٔماَمؾ متثؾ AT  يمــ اجلديد ايمُم٘مؾ ـمٜمرت شمؿ- هبا زمٟمس ٓ ويمٖمؼمة-   ؾمٜمرة إىمثر BABY AT   .َمتٔمارهماً  وأصبح 

 -   Socketأو      Slotَما  يرىمب  فمعم َمٛمٖمذ      CPUونمايمبا َما  يٟميت  اظمٔمايمج - ATX اجلديد اجلٝمؾ ـمٜمر أن إلم فمٙمٝمف

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذه ومادة يمٗمد- ايمتٗمٛمٝمة ايمتٕمغمات ظمجاراة ىماهمٝمة َمروٞمة إلم زماإلضاهمة-   ومٝماؽمٝمة َمقصالت يٗمدم صمديد سمُم٘مٝمؾ َمٔماَمؾ لمإ اهلائٙمة احلاصمة اؽمتٚمرت يمٗمد

 -أن وضمتك م  1995 فمام   ATX (Advanced Technology Extended) ايمتُم٘مٝمؾ َمٔماَمؾ ازمت٘مار إلم اظمتْمٙمبات

 

 

 

 

 

 

 (Baby AT  Motherboard )ىاألمىاللوحاتىى(3-8-2)

 (ATX  Motherboard)ىاألمىاللوحاتىى(3-8-3)
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وايمذاىمرة  CPU- وختتٙمػ  همٗمط دم  اَماىمـ سمرىمٝمب  اظمٔمايمج  ATXِ بف يمقضمة ايمـوسمُمم  1996ـمٜمرت دم فمام  NLX ايمٙمقضمات إم َمـ ٞمقع

RAM     وؾمٗمقق  ايمتقؽمٔمةCARDS -ومٙمٝماًل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ونمغمها  - يٚم٘مٛمؽ  ايمبحث  وَمٔمرهمة  أٞمقافمٜما  َمـ     BTXو     LPXوهٛماك  أٞمقاع  أطمرى ىمثغمة  ويم٘مـ  هذه  أمهٜما  وأىمثرها اٞمتُمارًا َمثؾ  

 ر  - أصمؾ  ايمتقؽمع  أىمث

  AT إم ايمٙمقضمة أن-و  آم ايمٙمقضمة فمعم سمرىمب ايمتل ايمقصالت دم هق زمٝمٛمٜمام آطمتالفج. ؟    ATX إم وايمٙمقضمة AT زمكم َما ايمٖمرقس. 

 ٞمٓمام َمـ إفمْمائف فمٛمد سمٙمٗمائٝماً  ٞمٖمسف زم١منمالق سمٙمٗمائٝماً  همٝمٗمقم  ATX أَما.   يمٙمِمٛمدوق ايمرئٝمز  اظمٖمتاح َمـ اجلٜماز إنمالق اظمستخدم فمعم ي٘مقن

 - اإلنمالق أَمر اظمستخدم ُمٕمٝمؾايمت

 - إم ايمٙمقضمة ومبؾ َمـ واظمتاضمة اظمٚمسقضمة يمٙمرسفمات ؿمبٗماً  اظمٔمايمج اطمتٝمار يتؿ9 َمالضمــٓمـة

 

 (NLX  Motherboard  )ىاألمىاللوحاتىى(3-8-4)
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 راضمة أردت هم١مذا أيًّما صمٝمدة   "gigabyte" وذىمة ذىمة أهمّمؾ هل  "Intel"  ذىمة سمٔمتػم رأيل ودم9  إم يمٙمقضمة اظمٛمتجة ايمممىمة -1

 - "Intel" زمممىمة فمٙمٝمؽ ايمبال

 -The Place of Manufacture  ايمتِمٛمٝمع َم٘مان  -2

 -؟ سمدفمٚمف ايمذي اظمٔمايمج هق َماProcessor \CPU    9  اظمٔمايمج  -3

 ويم٘مـ ذيمؽ يٗمٝمدك ومد ، َمثال 1000 أو 800 إلم  َمٝمجاهرسمز 500 َمٔمايمج َمـ اظمستٗمبؾ دم يمٙمؼمومٝمة جمال هٛماك هؾَمثاًل  9   اظمٔمايمج سمردد -4

 هبا ي٘مقن اجلديدة ايمٙمقضمات أن ىمام ضمال أية فمعم ايمثٚمـ نمايمٝمة يمٝمست إم ايمٙمقضمة أن ذيمؽ ، أم يمقضمة زمدون اظمٔمايمج سمرومٝمة ٞمدرة فمٚمٙمٝمًا ٓضمٓمت

 - صمديدة ممٝمزات

 إمهٝمة ؾمديد فماَمؾ سمٔمتػم ٓ إم ايمٙمقضمة دم سمرىمٝمبٜما يٚم٘مـ ايمتل ايمٗمِمقى ايمرام ىمٚمٝمة إنRAM Size 9 ايمٗمِمقى ايمٔمُمقائٝمة ايمذاىمرة ضمجؿ -5

 - هذا َمـ أىمثر سمدفمؿ إم ايمٙمقضمات أنمٙمب ,( اظمستٗمبؾ دم خ١دب   512 )أىمثر َمـ ورزمام( ضمايمًٝما خ١دب  2 )َمـ ٕىمثر حتتاج يمـ فمادة ٕٞمؽ

 ٕٞمف   PCI ٞمقع َمـ يمٙمٖمتحات إىمػم ايمٔمدد ي٘مقن أن ويٖمّمؾ ، أهمّمؾ ىمان ىمٙمام أىمػم ايمٔمدد ىمان ىمٙمام9  ايمتقؽمٔمة ؾمٗمقق همتحات فمدد -6

 -  PCI Expressأو  ايمــ  أن ؾمٝمقفما إىمثر

 -RAM Type ايمٔمُمقائٝمة ىمرةايمذا ٞمقع -7

 ايمترسيع يدفمؿ هؾ إم ايمٙمقضمة َمع اظمدَمج ايمٛمقع َمـ ايمُماؾمة ىمرت أن أو ( AGP   ؾمؼَمثؾ  ) ايمُماؾمة زم٘مرت اخلاص ايمتقؽمٔمة ؾمؼ -8

 وايمــ( X AGP2) أو X AGP4 ) ) ذيمؽ فمعم يدل َما إم ايمٙمقضمة ىمتٝمب دم َمثالً  وجتدأم ايمثامين  أم  ايمست فممم  ايمرزمافمل أم ايمثٛمائل

X4 أىمثر زمترسيع ايمٖمٝمديق يمبْماومة يسٚمح- 

 هل؟؟ َما!!  َمدجمةأن  يمدهيا ىمرت  ؾماؾمة أو  ىمرت ؾمب٘مة   إم ايمٙمقضمة فمـ ٞمسٚمع9  َمالضمٓمة

همال  حتتاج   إم ايمٙمقضمة فمعم( َمٙمِمٗمة)َمدجمكم همٝم٘مقن ايمُماؾمة ىمرت أو ايمِمقت ىمرت أو ايمُمب٘مة ىمرت َمثؾ ىمروت َمٔمٜما سمٟميت ايمتل ايمٙمقضمة هل

 -ٝمت  هذه ايم٘مروت  آ  أذا أردت  سمرومٝمتٜما  الم  ىمروت  سمقؽمٔمف  يمتثب

 

 

 

 (ى Features  Motherboard)ىالجدودةىاألمىاللوحظىفيىرنؼاىتبحثىالتيىالمموزاتى(3-9)
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 وٞمستْمٝمع(  Asus) ذىمة أو( Giga Byte)  زمايت صمٝمجا وذىمة و(  Intel) إٞمتؾ ذىمة إم يمٙمقضمة اظمِمٚمٚمة ايمممىمات أؾمٜمر وَمـ

أن    ع- أو سمستْمٝم إم ايمٙمقضمة فمعم ةَمقصمقد َمت٘ماَمٙمة دائرة أىمػم أو إم ايمٙمقضمة زمداطمٙمٜما يباع ايمذي ايم٘مرسمقن  طمالل َمـ إَما اظمِمٛمٔمة ايمممىمة َمٔمرهمة

 وَمـ هذه  ايمممىمــــات  اظمِمٛمٔمة  يمٙمقضمة اإلم   Motherboard  - 9متٝمز  أو  سمٖمرق  دم َما زمٝمٛمٜما فمـ  ؿمريؼ  يمقن  ايمٙمقضمة  اإلم  

 ( -  Blackؽمقد أو  إ  Greenإطمرض     9  ويٟميت  يمقن  ايمٙمقضمة  اإلم  هلذه ايمممىمة  هق    )    Intelذىمـــــــة  إٞمتؾ    -1

( وهل  إهمّمؾ    Blueإزرق    ويٟميت  يمقن  ايمٙمقضمة  اإلم  هلذه ايمممىمة  هق ) GIGABYTE   9ذىمـــــــة   صمٝمجا زمايت     -2

 َمـ  ضمٝمث  ايمتِمٛمٝمع  واجلقدة  ايمٔمايمٝمة  -

 ( -      Blueإزرق   ويٟميت  يمقن  ايمٙمقضمة  اإلم  هلذه ايمممىمة  هق    )  ASROCK      9ذىمـــــــة   -3

 ( -     Golden    ذهبل ويٟميت  يمقن  ايمٙمقضمة  اإلم  هلذه ايمممىمة  هق    )  Asus     9ذىمـــــــة   -4

 ( -     Redإمحر   ويٟميت  يمقن  ايمٙمقضمة  اإلم  هلذه ايمممىمة  هق    )  MSI     9ذىمـــــــة   -5

 ( -    Purple  زمٛمٖمسجل ق    ) ويٟميت  يمقن  ايمٙمقضمة  اإلم  هلذه ايمممىمة  هECS     9ذىمـــــــة   -6

 (-      Blueإزرق   ويٟميت  يمقن  ايمٙمقضمة  اإلم  هلذه ايمممىمة  هق    )  ALBATRON    9  ذىمة -7

و  Zotacو    XFXو      JETWAYو     Foxconnو    AOpenو     VIAو   EVGAوهٛماك ذىمــات  أطمرى  ىمثغمة   َمثؾ  

PCCHIPS   وDFI    وBiostar ا - يٚم٘مٛمؽ  ايمبحث فمٛمٜما  َمـ  أصمؾ  ايمتقؽمع  أىمثر   -   ونمايمبا مجٝمع  ايمقان  ايمٙمقضمات  إم و  نمغمه

متًم فمٙمٝمٜما  مجٝمع  ذىمات  ايمٙمقضمات  إم    Standardيمٝمِمبح  هذا ايمٙمقن  َمٔمٝمارا       Blackاحلديثة    ضمايمٝما  حتٚمؾ  ايمٙمقن  إؽمقد 

 همظ فمعم يمقن  ايمٙمقضمة إم  دم  سمِماَمٝمٚمٜما    --- احلديثة  -   ويم٘مـ  أنمٙمب ايمٙمقضمات اإلم َمازايمت حتا

 

 

 

 

 

 (ىMotherboard Companies  )ىاألمىللوحظىالمصنطظىالذركاتىأقوىى(3-10)
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 - إم ايمٙمقضمة اؽمتبدال زمٔمد ايمُماؾمة فمعم زمٝماٞمات أي ـمٜمقر فمدم9  ايمٔمْمؾ -1

 - اؽمتبداهلا جيب9 اإلصمراء-     إم ايمٙمقضمة ايمٔمْمؾ همٝم٘مقن اظمٔمايمج أو ايمُماؾمة ىمرت أو زمايمرام فمالومة يمف ايمسبب ي٘مـ مل إذا9 ايمسبب

 ؟ اظمدجمة زمايم٘مروت طماصة أفمْمال ٝمانإضم زمٔمض يٓمٜمر 9ايمٔمْمؾ -2

 -   اظمدَمج ايمٙمقضمة ىمروت أضمد دم فمْمؾ9 ايمسبب

 -إم ايمٙمقضمة اؽمتبدال همٝمجب اظمٝمزة هذه إم ايمٙمقضمة سمتح مل وإذا واؽمتبدايمف اظمدَمج ايم٘مرت إيمٕماء9 اإلصمراء

 احلاؽمب سمُمٕمٝمؾ وفمٛمد َمٛمٖمقطمة همت٘مقن اظمٔمايمج َمٗمبس ضمقل اظمقصمقدة( capacitors)  اظم٘مثٖمات فمْمؾ وهق ؾمٝمقفماً  إىمثر9 ايمٔمْمؾ -3

 - همٝمف سمٛمٖمٝمس صقت اظمستخدم يسٚمع

 -       صالضمٝمتٜمااٞمتٜمت  همؼمت  ي٘مقن ومد ىمذايمؽ و ايمّمٕمط حتٚمؾ فمعم اظم٘مثٖمات ومدرة فمدم هق9 ايمسبب

 -  زمٚمثٙمٜما يٟميت َمٔمٝمٛمة أرومام هلا اظم٘مثٖمات ٕن زمتٕمغمه همٝمٗمقم ايمٔمْمؾ زم١مصالح يٗمقم ايمذي هق -  آيم٘مؼموٞمٝمات َمٜمٛمدس أو همٛمل إلم ايمذهاب9 اإلصمراء 

 

 

 

 

 

 ؟ سمٔمْمٙمت ايمٖمٟمرة أو اظمٖماسمٝمح يمقضمة همتحة 9ايمٔمْمؾ -4

 - ايمٖمتحات إلم ايمٛمٓمر دون زمايمٗمقة إدطماهلا وحماويمة صمٝمدا إدطماهلا فمدم9 ايمسبب

 يمقضمة أو ايمٖمٟمرة ءذا يٚم٘مـ وهل.   اظمُماىمؾ هلذه زمدائؾ هٛماك ويم٘مـ.   ايمٖمٟمرة أو اظمٖماسمٝمح همتحة أصمؾ َمـ إم ايمٙمقضمة سمٕمغم ٓ ؿمبٔماً 9  اإلصمراء

 9 ايمتايمٝمة ايمِمقرة دم ىمام( USB 2 PS2)  سمسٚمك ومْمٔمة ذاء يٚم٘مـ أو.    PS2 َمـ زمدًٓ   USB ٞمقع َمـ َمٖماسمٝمح

 (ىىMotherboard Crash)ىاألمىاللوحظىاألرطالىىالذائطظىالموجودةىىفيىىى(3-11)
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 ىمٝمػ  أفمرف  أن  ايمٙمقضمة اإلم  َمٔمْمٙمة  أو يمٝمست  َمٔمْمٙمة  ؟  س.  

َمـ  َم٘ماهنا شمؿ  سمُمٕمٝمؾ  ايم٘مٚمبٝمقسمر  و أذا  ؽمٚمٔمت    RAM هٛماك  أىمثر  َمـ  ؿمريٗمة  ويم٘مـ  أهمّمؾ  ؿمريٗمة   هل  فمـ ؿمريؼ  ٞمزع  ايمذاىمرة  ج.  

  همافمرف  أن  ايمٙمقضمة اإلم ؽمٙمٝمٚمة  و أذا  مل  سمِمدر  صقت  همافمرف  أن  ايمٙمقضمة  اإلم  سمٔمْمٙمت  -     Beep صقت إٞمذار
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 وحدج  املعاجلح  املزكزيح )املعــــاجل(

CENTRAL PROCESSING UNIT 

CPU – Processor 

٘ٛ  اٌؼمً  اٌزٞ ٠ذ٠ش  ٠ٚزسىُ      Processor \ CPUاٌّؼبٌح 

٠ٚؼبٌح  ٠ٚفىش ٠ٕٚفز   وً  األٚاِش  اٌّٛخٙخ  ا١ٌٗ  ٠ٚؼًّ  ػٍٝ  

٠صجر  خٙبص    رشغ١ً  أٞ   شٟء  فٟ  اٌسبعٛة  ٚ ثذٚٔٗ

اٌىّج١ٛرش ثال فبئذح  ٚ٘ٛ  وّسشن اٌغ١بسح  اٌزٞ  ال  غٕٝ  ػٕٗ فٟ 

 .    Carرسش٠ه  اٌغ١بسح  
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 - َمٔمٗمدة وٞمٝمةإيم٘مؼم دوائر فمعم حتتقي ايمسٝمٙم٘مقن َمـ صٕمغمة روماومة فمـ فمبارة هق

 -أرم احلاؽمب دم إصمزاء أهؿ َمـ وهق ايم٘مٚمبٝمقسمر دم اظمٖم٘مر ايمٔمٗمؾ َمثازمة ئمتػم ايمذي هق أو

 ايمٗمٝمام أصمؾ َمـ زمٝمٛمٜما همٝمام وايمتٛمسٝمؼ احلاؽمب أومسام جلٚمٝمع إواَمر إصدار طمالهلا َمـ ويٚم٘مـ يمٙمحاؽمب زمايمٛمسبة ايمدَماغ زمٚمثازمة ئمتػم هق  أو

 - َمٛمٜما اظمْمٙمقزمة زمايمقـمائػ

 احلاؽمب زمٚم٘مقٞمات سمقصٝمٙمٜما يتؿ طمالهلؿ َمـ ايمتل إرصمؾ أو إؿمراف َمـ ايمٔمديد هلا ذحية ىمؾ.   ايم٘مؼموٞمٝمة روماومة أو ذحية فمـ رةفمبا أو

 -  إطمرى

 

 فمٚمٙمٝمة َمثؾ احلسازمٝمة ايمٔمٚمٙمٝمات مجٝمع زمٟمداء سمٗمقم ايمتل همٜمل- احلاؽمب جلٜماز سمٔمْمك ايمتل ايمبٝماٞمات وَمٔماجلة ايمػماَمج زمتٛمٖمٝمذ سمٗمقم ايمتل هل 

-AND َمثؾ اظمٛمْمٗمٝمة ايمٔمٚمٙمٝمات زمٟمداء سمٗمقم ايمتل هل احلسازمٝمة   - وأيّماً  ايمٔمٚمٙمٝمات َمـ ونمغمهؿ  و ايمٗمسٚمة و ايمرضب  و ايمْمرحاجلٚمع 

OR –XOR  . زمٝمٛمٜمؿ ايمقؽمٝمط دور وسم٠مدي إطمرى احلاؽمب َم٘مقٞمات سمدير وأيّماً -   اظمٛمْمٗمٝمة ايمٔمٚمٙمٝمات َمـ ونمغمها- 

 أصمٜمزة وإلم َمـ ايمبٝماٞمات وٞمٗمؾ همٝمٜما وىمتازمتٜما ايمذاىمرة َمـ ايمتٔمٙمٝمامت وومراءة ايمذاىمرة َمـ ايمتٔمٙمٝمامت زمجٙمب اظمرىمزية اظمٔماجلة وضمدة سمٗمقم 

 9 يقم ىمام وَمثارم َمبسط زمُم٘مؾ ايمتٔمٙمٝمٚمة دورة سمٛمٖمٝمذ يٚم٘مـ- واخلرج ايمدطمؾ

 فمٛمقان فمعم حيتقيPR (Program register   ) اظمسجؾ دم خمزن فمٛمقاهنا وايمتل ايمذاىمرة َمـ سمٛمٖمٝمذها ؽمٝمتؿ ايمتل ايمتٔمٙمٝمٚمة صمٙمب .1

 -(ؽمجؾ  ايمٖمٜمرؽمة    index register)IR اظمسجؾ دم وختزيٛمٜما( ايمتٛمٖمٝمذ دم ايمدور فمٙمٝمف ايمذي َمرٕا

 -ايمتٔمٙمٝمٚمة ؾمٝمٖمرة همؽ .2

 -CPU ــايم َمسجالت دم وختزيٛمٜما ايمذاىمرة َمـ اظمتحقٓت صمٙمب .3

 CPU \ Processor Definitionىى(المطالج)ىالمركزوظىالمطالجىوحدةىتطروفى(4-1)

  CPU Job(ىالمطالج)ىالمركزوظىالمطالجىوحدةىوظوغظىى(4-2)
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 -ايمتٔمٙمٝمٚمة سمٛمٖمٝمذ .4

 -ايمذاىمرة إلم CPU ـــايم َمسجالت َمـ ايمٛمتائج ٞمٗمؾ .5

 وَمثال ايمتٔمٙمٝمٚمة، سمٛمٖمٝمذ دورة ضٚمـ فمادة سم٘مقن IRQ  اظمٗماؿمٔمة اطمتبار فمٚمٙمٝمة وإن سمٛمٖمٝمذها جيب سمٔمٙمٝمامت قصمدسم  ؿماظما ايمتٔمٙمٝمٚمة سمٛمٖمٝمذ دورة سمت٘مرر

 روسمكم إلم آٞمتٗمال يتؿ هم١مٞمف اظمٗماؿمٔمة ؿمٙمب َمِمادهمة يتؿ فمٛمدَما- ايمِمٖمحة وطمْمٟم ايمريايض وايمْمٖمحان واخلرج ايمدطمؾ أصمٜمزة ؿمٙمبات ذيمؽ فمعم

 سمٛمٖمٝمذه اجلاري ايمػمٞماَمج ضمقل احلآت جلٚمع كيستدفم زمرٞماَمج فمـ فمبارة وهق اظمٗماؿمٔمة طمدَمة

 9 أؽماؽمٝمتكم وـمٝمٖمتكم سم٠مديCPU وضمدة   اظمٔماجلة  اظمرىمزية   وزمذيمؽ

 -اظمْمٙمقزمة ايمقـمائػ يمت٠مدي اظمٔمدات وضبط ايمػمٞماَمج سمٔمٙمٝمامت و أواَمر ؽمٝماق وهمؼ ايمرئٝمسٝمة ايمذاىمرة دم اظمخزن ايمػمٞماَمج سمٛمٖمٝمذ  , أ

 -اظمٛمْمٗمٝمة و احلسازمٝمة ايمٔمٚمٙمٝمات إصمراء , ب

 

 ايمٔمٚمٙمٝمات َمٔماجلة زمداطمٙمٜما يتؿ وايمتلALU  ARITHMETIC & LOGIC UNIT   9)) واظمٛمْمؼ احلاؽمب ضمدةو -1

 - واظمٛمْمٗمٝمة  احلسازمٝمة

 أومسام جلٚمٝمع إواَمر إصدار طمالهلا َمـ ويٚم٘مـ يمٙمحاؽمب ايمدَماغ زمٚمثازمة وهل CONTROL UNIT (CU)  9 ايمتح٘مؿ وضمدة -2

 - زمٝمٛمٜما همٝمام اظمْمٙمقزمة ئػزمايمقـما ايمٗمٝمام أصمؾ َمـ زمٝمٛمٜما همٝمام وايمتٛمسٝمؼ احلاؽمب

 ٞمتائج وختزيـ يمتقيمٝمد سمستٔمٚمؾ اظمرىمزية اظمٔماجلة وضمدة ضٚمـ صمداً  رسئمة دم ايمذاىمرة َمقاومع فمـ فمبارة اظمسجالت جمٚمقفمة  َمسجالت  9 -3

 وأٞمقافمٜما اظمسجالت فمدد ضمٝمث َمـ زماظمسجالت زمٔمّمٜما فمـ احلقاؽمٝمب ختتٙمػ- إطمرى واحلسازمات اظمرىمزية اظمٔماجلة وضمدة فمٚمٙمٝمات

 )يٚم٘مٛمؽ  ايمتقؽمع دم اظمسجالت فمـ ؿمريؼ  َمقومع  صمقصمؾ ( -  -َمسجؾ ىمؾ اؽمتٔمامل دم أيّماً  وختتٙمػ َمسجؾ ىمؾ قلوؿم

 - آطمر فمـ ضماؽمب متٝمز وهل -   وايمرسفمة إداء ضمٝمث َمـ زمٝمٛمٜما همٝمام وختتٙمػ اظمٔماجلات وسمتٛمقع

 

 

 

 

 (ىCPU Componentsىىالمطالج)ىالمركزوظىالمطالجىوحدةىمكوناتىى(4-3)
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 وضمدة أول رسفمة ىماٞمت ضمٝمث(  ايمقاضمدة ايمثاٞمٝمة دم ذزمذزمة َمٙمٝمقن أي) MHz هرسمز َمٝمجا زمقضمدة(  Clock speed) اظمٔمايمج رسفمة سمٗماس

  3.5 يساوي َما أي MHz 3500  سمٗمريباً  ضمقارم إلم ايمٝمقم اظمٔماجلة وضمدة رسفمة سمِمؾ- MHz 4.77  سمساوي ؾمخيص ضماؽمب أول دم َمٔماجلة

 -GHz سمزهر اجلٝمجا زمقضمدة احلديثة اظمٔماجلات رسفمة فمـ ئمػم  يمذايمؽ .  GHz=1000 MHz1  أن ضمٝمث-  ( GHz) هرسمز صمٝمجا

 

 9ايمٔمقاَمؾ هذه اهؿ وَمـ  ، اىمػم زمرسفمة اظمٜمام سمٛمٖمٝمذ فمعم اظمٔمايمج ومدرة حتدد ايمتل آؾمٝماء َمـ ايم٘مثغم هٛماك

 اظمقاصٖمات وزمٛمٖمس ايمٛمقفمٝمة ٞمٖمس اظمٔماجلكم ان ذط فمعم هذا ي٘مقن ويم٘مـ اىمػم، اداء ئمْمل آفمعم ايمؼمدد ذي اظمٔمايمج ان9 اظمٔمايمج سمردد -1

 -اداء اهمّمؾ اٞمف ئمٛمل هذا همان ايمؼمدد دم فمٛمف يزيد ويم٘مٛمف اظمقاصٖمات ٞمٖمس يمف اطمر زمٚمٔمايمج اسمٝمٛما هماذا ايمٖمٛمٝمة

 ايمتل ايمبٝماٞمات َمـ َمزيد الم ذيمؽ ادى ىمٙمام FSB آَماَمل ايمٛماومؾ سمردد زاد ىمٙمامFSB (Front Side Bus)  9آَماَمل  ايمٛماومؾ سمردد -2

 َمـ ايم٘مٚمٝمة ٞمٖمس َمع 66 ٞماومؾ يٗمتّمٝمف ايمذي ايمقومت ٞمِمػ يٗميض 133 َمثالً  همٛماومؾ( ايمٔمُمقائٝمة) ايمرئٝمسٝمة ايمذاىمرة الم اظمٔمايمج َمـ سمٛمتٗمؾ

 اضمدمها ي٘مقن زمحٝمث ، اظمثال ؽمبٝمؾ فمعم 800 وزمؼمدد اظمقاصٖمات دم وَمتُماهبة ايمِمٛمػ ٞمٖمس َمـ زمٚمٔماجلكم اسمٝمٛما يمق ويمذيمؽ اظمٔمٙمقَمات،

 -اىمػم اداء ئمْمل ايمثاين اظمٔمايمج ان ئمٛمل ذيمؽ همان 133 ٞماومؾ زمؼمدد ايمثاين و 100 ٞماومؾ زمؼمدد

 اداء زيادة ئمٛمل زيادهتا همان ، L3أو   L2 وأ L1 Cache  ذاىمرة ىماٞمت ؽمقاء9 ( Cache memory) اظمخبئة  ذاىمرةضمجؿ ايم -3

  وَمٔمايمج زمايتَمٝمجا 6 َمثال  زمحجؿ L2 َمـ خمبئف زمذاىمرة ئمٚمؾ ايمذي  Core i3 َمٔمايمج زمكمَمثاًل  ايمُماؽمع ايمٖمرق يٖمرس وهذا اظمٔمايمج،

Core i7 َمـ خمبئف زمذاىمرة ئمٚمؾ ايمذي L2 زمايتَمٝمجا 4 َمثال  جؿزمح - 

 او زمٛمِمػ سمٔمٚمؾ ايمثاين ايمٛمقع َمـ اظمخبئة  ايمذاىمرة ىماٞمت اظمايض دمL2 Cache memory  9ٞمقع  َمـ اظمخبئة  ايمذاىمرة سمردد رسفمة -4

وايمٔمجٝمب  ، زمايمّمبط اظمٔمايمج سمردد يساوي سمرددها L2 َمـ خمبئف  زمذاىمرة سمٔمٚمؾ ايمقومت هذا َمٔماجلات واَما ، اظمٔمايمج سمردد رزمع او شمٙمث

 ايمتل 4 زمٛمتٝمقم زمٚمٔماجلات َمٗمارٞمة افمعم اداء سمٗمدم اظمٔمايمج يمؼمدد َمساوي وسمردد زمايت ىمٝمٙمق 256 خمبئف زمذاىمرة 4 زمٛمتٝمقم َمٔماجلات ان َمثالً 

 همان آن اَما ايمٗمديٚمة اظمٔماجلات دم هذا وىمان اظمٔمايمج رسفمة ٞمِمػ سمساوي ورسفمتٜما ىمٝمٙمقزمايت 512 زمحجؿ خمبئف ذاىمرة فمعم حتتقي

 256 زمحجؿ خمبئف ذاىمرة فمعم اظمحتقية سمٙمؽ َمـ زم٘مثغم ارسع همٜمل ىمٝمٙمقزمايت 512 زمذاىمرة سمٔمٚمؾ وايمتل  4 زمٛمتٝمقم َمـ  اظمٔماجلات

 -ىمٝمٙمقزمايت

 ىProcessor Moduleىىالمطالجىوحدةىىقواسىىى(4-4)

 ىDetermine the processor performanceىىالمطالج ىأداءىوحددىىبماذاى(4-5) 
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 Transistors ايمؼماٞمزؽمتقرات َمـ اظماليكم وهمٗمف صٛمٔمت ايمذي احلجؿ هبا ويٗمِمدTransistors Size 9 ايمؼماٞمزؽمتقرات ضمجؿ -5

 وآنمالق ايمٖمتح فمٚمٙمٝمة رسفمة دم ذيمؽ ؽماهؿ ىمٙمام ايمؼماٞمزؽمتقرات هذه  ؿضمج صٕمر وىمٙمام - زماظمٝم٘مرون وسمٗماس اظمٔمايمج، دم اظمقصمقدة

 -ومؾأ ضمراريا واٞمبٔماشما يمٙمْماومة ومؾأ اؽمتٜمالىما ىمذيمؽ ، اىمػم اداء ئمٛمل مما ، ايمؼماٞمزؽمتقرات هلذه

 

 : اظمٔمايمج ضمتك يٛمٖمذ إواَمر هماٞمف يتبع طمْمقات يمتٛمٖمٝمذ إواَمر ، هذه اخلْمقات هل

، شمؿ يٗمقم  Decode اٞمف يٗمقم زمتحديد ايمبٝماٞمات ايمالزَمة يمتٛمٖمٝمذ هذه إواَمر وسمسٚمك هذه ايمٔمٚمٙمٝمةزمٔمد أن صمٙمب اظمٔمايمج إواَمر هم -1

 .اظمٔمايمج زمجٙمب ايمبٝماٞمات اظمْمٙمقزمة

يٗمقم اظمٔمايمج زمجٙمب إواَمر اظمراد سمٛمٖمٝمذها واظمخزٞمة دم  .   ؿمبٔما رسفمة اظمٔمايمج هلا أشمر ىمبغم دم رسفمة احلِمقل فمعم ٞمتائج ايمتٔمٙمٝمامت -2

 - .Fetch ئٝمة ، سمسٚمك هذه ايمٔمٚمٙمٝمةايمذاىمرة ايمٔمُمقا

  .وَمـ شمؿ إرؽمال ٞمتائجٜما إلم ايمذاىمرة ايمٔمُمقائٝمة Execute يٗمقم اظمٔمايمج زمتٛمٖمٝمذ إواَمر   -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Way processor workىىالمطالجىىطروػظىرملىىىى(4-6)



 

 
132 

 انذهاب اىل انفهزس

 

 - ( speed) ايمرسفمة -1

 َمٔمٜمؿ يتٔماَمؾ أن  يمٙمٚمٔمايمج يٚم٘مـ ايمذي ايمٗمٝمؿ أو يمألرومام ايمبتات َمـ فمدد أىمػم فمـ سمٔمػم اخلاصٝمة هذه( word size 9) ايم٘مٙمٚمة ضمجؿ -2

 فمٙمٝمٜما ي٠مدي أن يمٙمٚمٔمايمج يٚم٘مـ ايمذي يمألرومام ايمبتات َمـ فمدد أىمػم فمـ سمٔمػم اخلاصٝمة هذه زمٟمن ايمٗمقل يٚم٘مـ أو-  ايمقاضمدة اظمرة دم

 زمت 64 ذات زماظمٔماجلات وسمسٚمك-   زمت 64 َمـ َم٘مقن َمٛمٜما ىمؾ أروماَما سمٔمايمج َمٔماجلات هٛماك همٚمثال-   َمٛمْمٗمٝمة أو ضمسازمٝمة فمٚمٙمٝمات

(64,bit microprocessors) -) 

 ؾمٖمرة فمـ فمبارة ي٘مقن أَمر ىمؾ وأن إواَمر َمـ ؽمٙمسٙمة أو جمٚمقفمة فمـ فمبارة هق ايمػمٞماَمج9 زماظمٔمايمج سمقصٝمٙمٜما يٚم٘مـ ذاىمرة ؽمٔمة أىمػم -3

 ذايمؽ وفمعم-   أطمر سمٙمق سمٛمٖمذه ؽمقف إهنا زمؾ واضمدة دهمٔمة سمٛمٖمذه يمـ هم١مهنا سمٛمٖمذه يم٘مل اظمٔماجلة يمقضمدة ايمػمٞماَمج هذا ئمْمل وفمٛمدَما- شمٛمائٝمة

 دم ايمػمٞماَمج أواَمر وإضمّمار إيمٝمٜما ايمٙمجقء اظمٔمايمج يستْمٝمع زمحٝمث زماظمٔمايمج َمتِمٙمة سم٘مقن ذاىمرة وضمدة دم ايمػمٞماَمج ختزيـ ـَم ٓزمد هم١مٞمف

 ايمػمٞماَمج أواَمر َمـ أَمر يٟمطمذ أن أراد ىمٙمام ايمذاىمرة هذه َمـ ومراءة زمٔمٚمٙمٝمة يٗمقم ؽمقف اظمٔمايمج أن أي يمتٛمٖمٝمذهؿ  إطمرى سمٙمق  واضمدة

 ومراءة َمـ اظمٔمايمج يتٚم٘مـ ضمتك رسئمة ذاىمرة سم٘مقن أن زمد ٓ سمٛمٖمٝمذه أشمٛماء ايمػمٞماَمج حتٖمظ ؽمقف ايمتل  ذاىمرةايم هذه هم١من زمايمتارم-  يمتٛمٖمٝمذه

 فمام زمُم٘مؾ ايمػمٞماَمج سمٛمٖمٝمذ دم رسيع اجلٜماز ي٘مقن ذايمؽ وفمعم ومِمغم وومت دم ايمػمٞماَمج سمٛمٖمٝمذ يتؿ وزمايمتارم ومٙمٝمؾ زَمـ دم ايمػمٞماَمج أواَمر

 سمستخدم  RAM ايمذاىمرة هم١من ذايمؽ وفمعم-  RAM ايمذاىمرة هل احلاؽمب صمٜماز دم َمةاظمستخد ايمتخزيـ أصمٜمزة أٞمقاع أرسع َمـ إن-

 -اظمٔماجلة زمقضمدة سمٛمٖمٝمذه اجلاري ايمػمٞماَمج( ضمٖمظ) َمسؽ دم

 -  Cache Memory اظمٔمايمج ذحية ضٚمـ اظمقصمقدة ايمٖمقرية ايمذاىمرة ىمٚمٝمة -4

 

 اظمٔمٙمقَمات إىمثر اؽمتخداَمًا وهلذا همٜمل سم٠مشمر دم أداء هل ومْمٔمة صٕمغمة صمدًا وهل صمزء َمـ ايمذاىمرة ئمٚمؾ فمعم رسفمة ايمقصؾ إلمسمٔمريػ  9 

 ايمٛمٓمام ىم٘مؾ-

يمتخزيـ ا رنمؿ صٕمر ضمجؿ( RAM) ايمذاىمرةهل فمبارة ذاىمرة َم٠مومتة سمٗمقم زمحٖمظ ايمبٝماٞمات َم٠مومتاً يمٙمٚمٔمايمج ورسفمتٜما أىمػم زم٘مثغم َمـ رسفمة أو 

 )ىمٜمرزماء (وسمٔمتػم نمرهمة اٞمتٓمار يمٙمٚمٔمايمج - همٝمٜما وذايمؽ ٕهنا ٓ حتتاج إلم ؾمحـ 

وايمذاىمرة إٓ أهنا أرسع َمٛمٜما وأصٕمر وسمقضع فمعم ٞماومؾ ايمٛمٓمام زمكم اظمٔمايمج  RAM ايمذاىمرة اظمخبئة هل ذاىمرة صٕمغمة سمُمبف ايمذاىمرة ايمٔمُمقائٝمةأو 

 -ايمٔمُمقائٝمة 

 CPU propertiesخصائصىوحدةىىالمطالجظىىالمركزوظىى(4-7)

 (cache memory)ىىالذاكرةى(4-8)
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ذاىمرة ايمٔمُمقائٝمة سمٔمتػم اظمُم٘مٙمة أن ايم .   دم أشمٛماء فمٚمؾ اظمٔمايمج يٗمقم زمٗمراءة وىمتازمة ايمبٝماٞمات وايمتٔمٙمٝمامت َمـ وإلم ايمذاىمرة ايمٔمُمقائٝمة زمِمٖمة َمت٘مررة

زمْمٝمئة زمايمٛمسبة يمٙمٚمٔمايمج و ايمتٔماَمؾ َمٔمٜما َمباذة يبْمئ إداء -همٙمتحسكم إداء جلٟم َمِمٚمٚمق احلاؽمب إلم وضع هذه ايمذاىمرة ايمِمٕمغمة ويم٘مـ 

 خبئة اظمايمذاىمرة ايمرسئمة زمكم اظمٔمايمج وايمذاىمرة ايمٔمُمقائٝمة َمستٕمٙمكم أن اظمٔمايمج يْمٙمب ٞمٖمس اظمٔمٙمقَمات أىمثر َمـ َمرة دم أوومات َمتٗمارزمة همتٗمقم 

فمٛمدَما يريد اظمٔمايمج صمٙمب زمٝماٞمات أو سمٔمٙمٝمامت هم١مٞمف  - إىمثر ؿمٙمبًا َمـ اظمٔمايمج مما جئمٙمٜما دم َمتٛماول اظمٔمايمج زمرسفمة ضمكم ؿمٙمبٜما اظمٔمٙمقَماتزمتخزيـ 

 "Cache Miss"ة يسٚمك هم١من مل جيدها ) همُمؾ اظمٔمايمج دم إجياد اظمٔمٙمقَمات ايمتل يريدها َمـ ايمذاىمرة ايمٔمُمقائٝم L1يبحث فمٛمٜما أوًٓ دم ذاىمرة 

هم١من مل جيدها صمٙمبٜما َمـ ايمذاىمرة ايمٔمُمقائٝمة-  L2( زمحث فمٛمٜما دم  "Cache Hit"يسٚمك   ةاحلِمقل فمٙمٝمٜما َمـ ايمذاىمرة اظمخبئ، أَما ٞمجاضمف دم 

 َمٜمؿ صمدًا وهلا سمٟمشمغم ىمبغم فمعم أداء اظمٔمايمج وٞمستٔمرض هٛما ىمال ايمٔماَمٙمكم - ءرإن ضمجؿ هذه ايمذاىمرة ورسفمتٜما 

 ؟ ايم٘ماش ذاىمره سمٔمٚمؾ ىمٝمػ ,س9

 فمقم يمٙمبحث اظمٔمايمج يّمْمر ٓ يم٘مل اؽمتخداَمٜما وومت يمٙمٚمٔمايمج ي٘مقن َما اومرب سم٘مقن يم٘مل -   زمداطمٙمٜما اظمٔمٙمقَمات اطمتزان فمقم سمٔمٚمؾ ,ج9

 - RAM يمـا ذاىمره َمثؾ---  زم٘مثغم ازمط اطمري ؿمرق دم اظمٔمٙمقَمات

 َمٔمٜما؟ سمتٔماَمؾ ايمتل ايمبٝماٞمات وٞمقفمٝمف سمرىمٝمبات َماهل سمٖمٜمؿ ايم٘ماش ذاىمرة هؾ ,9س

 فمعم ايمٔمثقر سمؿ زمْمريٗمة سمتٔماَمؾ همٗمط ويم٘مٛمٜما َمٔمٜما سمتٔماَمؾ ايمتل ايمبٝمٛمات واؾم٘مال سمرىمٝمبات فمـ ؾمٝمئاً  سمٔمٙمؿ ٓ ايم٘ماش ذاىمرة ان احلٗمٝمٗمة دم ,9ج

 - ايم٘ماش دم ايمبٝماٞمات فمعم ايمٔمثقر يتؿ مل او ايمبٝماٞمات

 ؟  RAM Memory & Cash Memory زمكم ايمٖمرق ,س9

 -ٓضمؼ وومت دم اؽمتٔمادهتا شمؿ اٞمات،ايمبٝم يمتخزيـ َم٘مان أي ذاىمرة، ىمالمها ,ج9

 أن َمثؾ دائٚمة، ويمٝمست َم٠مومتة، اؽمتخداَمات دم سمستخدم أهنا ،RAM ايمٔمادية ايمذاىمرة فمـ Cache Memory اظمخبٟمة ايمذاىمرة يٚمٝمز َما يم٘مـ

 -ضمايمٝما صماهزة أصبحت ايمتل ايمبٝماٞمات أو زم٘مثرة، سمستخدم ايمتل ايمبٝماٞمات أو همٝمٜما،( ؿمٙمبٜما يتؿ أن يتقومع ايمتل) ايمٗمادَمة ايمبٝماٞمات ختزيـ همٝمٜما يتؿ

 زمٔمد ويم٘مـ احلال، دم فمٙمٝمٜما حيِمؾ ٓ هماٞمف ايمٔمادية، ايمذاىمرة َمـ ايمبٝماٞمات اظمٔمايمج يْمٙمب همٔمٛمدَما ايمتٟمطمغم، زَمـ سمٗمٙمٝمؾ نمرض ايمقـمائػ هذه ختدم

 اظمٔمايمج زمكم اَمؾايمتٔم حمدودية ارم إضاهمة ٞمٖمسف، اظمٔمايمج رسفمة َمـ ىمثغما أزمْمٟم  RAM ايمذاىمرة رسفمة سم٘مقن َما فمادة ،ضمٝمث ايمزَمـ َمـ همؼمة

 -ذىمرٞما ىمام ايمرسفمة زمسبب أو ،(إؽمالك فمدد) زمٝمٛمٜمام ايمتقصٝمٙمٝمة ايمٗمدرة ضٔمػ زمسبب  RAM وايمذاىمرة
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 حتتقي ىمام هلا، مماشمٙمة زمرسفمات وسمٔمٚمؾ اظمٔماجلات، َمـ زمايمٗمرب سمتقاصمد َما فمادة همٜمل ، Cache Memory اظمخبٟمة ايمذاىمرة همائدة سمٓمٜمر هٛما

 يزيد وزمايمتارم زمرسفمة، همٝمٜما يرنمب ايمتل يمٙمبٝماٞمات ايمقصقل همرصة اظمٔمايمج ئمْمل مما ايمتٟمطمغم، أزَمان َمـ زمُمدة ؾيٗمٙم وهذا أفمقم، سمقصٝمٙمٝمة ومدرة فمقم

 -اظمٔماجلة فمٚمٙمٝمة أشمٛماء إداء

 َمتاح نمغم ايمذاىمرة هلذه ايمقصقل أن ذيمؽ وؽمبب خيٖمل، أو خيبٟم وَمٔمٛماه ،Cacher ايمٖمرٞمز ايمٖمٔمؾ َمـ ،Cache زماؽمؿ اظمخبٟمة ايمذاىمرة ؽمّٚمٝمت

 -ايمذاىمرة هذه دم زمٛمٖمسف ايمبٝماٞمات وضع اظمٔمايمج يتقلم ضمٝمث ،(اظمٔمتاد دم) َمباذ زمُم٘مؾ وايمتْمبٝمٗمات يمٙمػماَمج

  ايمِمٙمب ايمٗمرص زمكم ايمرزمط َمثؾ اظمختٙمٖمة، إوؽماط ذات ايمذواىمر زمكم ايمرزمط دم أيّما  Cache Memory اظمخبٟمة ايمذاوىمر سمستخدم

Hard Disk، ايمٔمُمقائٝمة وايمذاىمرة RAM، سمٛمُمٟم َما ،وفمادة زماظمٗمارٞمة يمٙمٕماية رسئمة ايمٔمُمقائٝمة وايمذاىمرة صمدا، ْمئزم هٛما ايمِمٙمب همايمٗمرص 

 ذاىمرة سمقضع يمذا زمٝمٛمٜمام، ايمُماؽمع ايمرسفمة همرق زمسبب  RAM ايمٔمُمقائٝمة ايمذاىمرة ارم ايمِمٙمب ايمٗمرص َمـ ايمبٝماٞمات ٞمسخ فمٛمد اطمتٛماق ٞمٗماط

 يت٘مرر ايمتل يمٙمبٝماٞمات إضاهمة اظمستخدم، يْمٙمبٜما أن يتقومع ايمتل ايمبٝماٞمات همٝمٜما سمسجؾ ضمٝمث صٙمب، ومرص ىمؾ دم Cache ايمرسفمة فمايمٝمة خمبٟمة

 ايمٗمرص َمـ أزمدا سمٛمتٓمرها وٓ َمباذة، اظمخبٟمة ايمذاىمرة َمـ سمستخرصمٜما هماهنا ايمبٝماٞمات، هذه RAM ايمٔمُمقائٝمة ايمذاىمرة حتتاج وفمٛمدَما ؿمٙمبٜما،

 -ايمِمٙمب

 ,L1 Cash 9آول   اظمستـقي -1

 َمساضمف سمستخدم   Intel اٞمتـؾ ان و L1 آول يمٙمٚمستقي  زيٛمٝمفخت ىمٚمساضمف KB 64 ٞمٓمام سمستخدم  AMDذىمة   ان اظمٔمروف َمـ

KB32  آول يمٙمٚمستقي ختزيٛمٝمف ىمٚمساضمف L1 ايمـ َمٔماجلات دم آول اظمستقي ـمٜمر و   ايّما Pentium -  داطمؾ ٞمقاه اظمٔمايمجَمدَمج و هق  - 

 

 

 

 

 

 

  cache memory Levelsالذاكرةأقدام)مدتووات(ىىىى(4-8-1)
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 ,L2 Cash 9 ايمثاين اظمستقي -2

 َمٛمٖمِمٙمة إيم٘مؼموٞمٝمة ذحية فمقم قصمد- ضمٝمث  ىماٞمت سم    L1 ايمـ َمثؾ  اظمٔمايمج ٞمقاه داطمؾ َمدَمج ي٘مـ مل L2 ايمثاين اظمستقي ازمت٘مار و سمِمٚمٝمؿ زمداية

  يمسٜمقيمة  ايمقصقل  وايمتٔماَمؾ  ايمرسيع  َمع  ايمذاىمرة  Separate Static RAM (SRAM) ٞمقع َمـ سم٘مقن َما وفمادة اظمٔمايمج ذحية فمـ

RAM  -َمٔماجلات َمع ـمٜمر ومد و Pentium Pro & Athlon   - 

 

 

 

 

 

 

 

 Pentium III & Athlon XP & P4 9 دم هذا ىمان و  ٞمٖمســٜما اظمٔمايمج داطمؾ ادَماصمف و ايمتٔمديؾ سمؿ َما رسفمان و

 

 

 

 

 

 يمٙمٔمٙمامء ايمٖمرصة 180nm اظمٔماجلات سمِمٛمٝمع سمٗمٛمٝمف اسماضمت و  ايّما ايمْماومة اؽمتٜمالك ومٙمف و ىمبغم زمُم٘مؾ ايمرسفمة زياده ارم ادي ايمدَمج هذا و

 -- آسمٝمة ايمِمقرة  دم َمقضح هق ىمام -   ٞمٖمسـف ٔمايمجاظم ٞمقاه داطمؾ   L2 ايمـ دَمج زمٚمحاويمف
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 ايمـ اظمٔمايمج داطمؾ AMD ذىمة  ادجمت همٗمد  ايمٛمقاه ايمرزمافمٝمة و ايمثٛمائٝمة اظمٔماجلات ـمٜمقر و اظمستٚمر ايمتْمقير َمع

 MC) memory controller  )اٞمتؾ ذىمة  زمٔم٘مس Intel  اؽمتخدام فمقم است همٗمد L2  َمٔمايمج يم٘مؾ واضمده- 
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 ,L3 Cash 9 ايمثايمث اظمستقي -3

  Phenom II X4 آضمدث اظمٔماجلات َمع زمٗمقه و ـمٜمرت-  شمؿ  زمٔمد ذايمؽ    Motherboardدم  ايمبداية  فمعم  ايمٙمقضمة  إم  L3ـمٜمرت  

 L3 قياظمست َمع إٞمقيف مجٝمــع اؾمؼماك َمع  اظمٔمايمج داطمؾ ٞمقاه يم٘مؾ L1+L2 اطمّماع ؿمريؼ فمـ َمره ولٕ AMD ذىمــة   ؿمبٗمتٜما ايمتل و

 -- آسمٝمة  ايمِمقرة  دم َمقضح هق ىمام Core i5 & i7 ايمرهٝمبـــــة َمٔماجلتٜما دم  Intelاٞمتؾ ذىمة  ؿمبٗمتٜما  شمؿ َمـ و - آىمبـــر احلجؿ ذو

 

 

 

 

 

 

 

 اظمٔمايمج داطمؾ حيدث ومد ايمذي آطمتٛمــاق متٛمع ايّما يم٘مـ و!! همٗمــط اظمٔمٙمقَمات ختزيـ إؽماؽمٝمة  تٜمؿٚمَمٜم يمٝمست L2 & L3 ايمذاىمرسمان

 - اظمٔمايمج اٞمقيف زمكم هاَمف ايمٕمغم اظمٔمٙمقَمات سمبادل زمسبب

وفمٚمٙمٜما  ختزيـ  صمدويمة  وهمٜمرؽمة   ايمبٝماٞمات  يم٘مل  يتؿ     Hard Disk ايمٗمرص  ايمِمٙمب  َمقصمقدة دم   L4 Cacheوهٛماك  ذاىمرة  

 -  Hard Diskايمقصقل  ايمٝمٜما  زمرسفمة  فمايمٝمة  صمدا داطمؾ  ايمــ

 

 -- ضمٝمـث .   Cash زمايمـ اخلاصة  Hit / Miss ايمـ زمقاؽمْمف Cash ايمـ شمغمسمٟم يٗماس

  ( ايم٘ماش فمقم زمايمٖمٔمؾ خمزٞمف اظمْمٙمقزمة اظمٔمٙمقَمة ان زمٚمٔمٛمل) اظمْمٙمقزمة  اظمٔمٙمقَمة يمْمٙمب Cash ايمـ اؽمتجازمة يٚمثؾ Hit ايمـ

 فمٛمٜما ايمبحث جيب و ايم٘ماش فمقم خمزٞمف نمغم اظمْمٙمقزمة اظمٔمٙمقَمة ان زمٚمٔمٛمل) اظمْمٙمقزمة   اظمٔمٙمقَمة يمْمٙمب Cash ايمـ اؽمتجازمة فمدم يٚمثؾ Miss ايمـ

  Cache Memory Moduleقواسىالذاكرةىىىالمخبئظىى(4-8-2)
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 متــاَمــا صحٝمح ايمٔم٘مـس و  ايمٛمٓمــام دم ءزمط ارم هذا ادي ىمٙمام Miss ايمـ ومٝماس زاد ىمٙمام اٞمف ايمقاضح َمـ و ( إطمرى إؽماؽمٝمة ايمذاوىمر فمقم

 - ٘مؾىم ايمٛمٓمام َمـ اداء اوميص اؽمتٕمالل ارم يقدي ايمذي Hit ايمـ َمع

 . MB 16هل  ضمتك  أن   Cache Memoryوأومٍم رسفمة  وصٙمت  ايمٝمف ذاىمرة  
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 ,9 أومسام فمدة إلم ايمبتات فمدد ضمٝمث َمـ اظمٔماجلات سمٛمٗمسؿ

 Intel 8085         اظمٔمايمج َمثؾ9  زمت 8 ذات َمٔماجلات -1

      Intel 80286 & 8088اظمٔماجلات َمثؾ9  زمت 16 ذات َمٔماجلات -2

   AMD486 & Intel 486 & Intel 386 اظمٔماجلات َمثؾ9  زمت 32 ذات َمٔماجلات -3

 اظمٔماجلات َمثؾ9  زمت 64 ذات َمٔماجلات -4

 AMD Athlon & AMD K6 & Pentium4 &Pentium III & Pentium II & Pentium -- وَما  همقق    

    زمت  هق   64زمت  و  32ايمٖمرق  اجلقهري  زمكم  َمٔماجلات  و اظمستخدَمة زم٘مثرة  وإىمثر  اٞمتُمارا ً دم  هذه  إيام   -  هل زمت 64 ذات َمٔماجلات

 سمبادل دم اظمستٕمرق ايمقومت زمتٗمٙمٝمؾ ذيمؽ و ايمػماَمج اؾمتٕمال زمرسفمة و صمٝمدة زم٘مٖماءة يتٚمٝمز  bit 64 ف ايم٘مٖماءة و ايمٗمدرة دم آطمتالف زمساؿمة زم٘مؾ

  bit 32 امٞمٓم دم--  ايمِمٙمب ايمٗمرص َمـ زمدٓ  RAM ايمٔمُمقائٝمة ايمذاىمرة دم ايمٔمٚمٙمٝمات َمـ اظمزيد ختزيـ ؿمريؼ فمـ  ايمذاىمرة الم و َمـ ايمٔمٚمٙمٝمات

 Usable  ب ايمٝمف يرَمز َما هذا GB 3.50  الم GB 3.25 َمـ اؽمتٕمالل يٚم٘مـ فمٚمٙمٝما و GB 4 ايمرام َمـ آومٍم احلد اؽمتٔمامل يٚم٘مـ

Memory يمألصمٜمزة ايمرام َمـ اظمتبٗمل احلجؿ زمتخِمٝمص يٗمقم اٞمف ضمٝمث Hardware devices   --  فم٘مس َمثؾ  ىمرت  ايمُماؾمة  اظمدجمة 

 -ادٞمك ىمحد  GB 16  ضمتك  اؽمتٔمامل يٚم٘مـ همٗمد زم٘مثغم آول يمٛمٓماما يٖمقق همٜمق  bit 64 ٞمٓمام

 

 وهل  CPU   9هٛماك  أرزمٔمة   أؾم٘مال ختتٙمػ زمحسب سمرىمٝمبٜما فمعم ايمٙمقضمة إم   وايمتل سمتقهمر  همٝمٜما اظمٔماجلات  

 

Slot  (9إم ايمٙمقضمة فمعم اظمٛمٖمِمٙمة ايم٘مروت دطمقل َمٗمبس سمٗمريباً  يُمبف َمٗمبس)9 صمداً  ومديؿ ؾم٘مؾوهق   َمستْمٝمؾ ؾم٘مؾ فمعم ويرىمب 

 

 

 

  CPU Bits Types البتاتىىرددىحدبىمطالجاتالىأنواعى(4-9)

  CPU Form Typesذكلؼاىىوتركوبؼاىىحدببىالمطالجاتىأنواعىى(4-10)

   Slotمطالجاتىىتركبىىرلىىىذػوقىىىى(4-10-1)
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-و ؾم٘مٙمف فمعم دم ايمٙمقضمة إم ىمام دم ايمُم٘مؾ  PENTIUM II        PENTIUM IIIَمـ اظمٔماجلات  زمٔمض  وأطمذت َمثؾ هذا ايمُم٘مؾ

 ايمتارم9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOKET 99   شمالشمة  أٞمقاع إلم ويٛمٗمسؿ أن  إلم وايمُمائع ايمسائد َمرزمع - وهق ؾم٘مؾ وي٘مقن  فمعم إم ايمٙمقضمة فمعم ويرىمب 

 Pin Grid Array 9 اطمتِمار  PGA ويسٚمك "pin" ٞمقع ظمٔمايمج زمٟمؽمٛمان -1

 PENTIUM4       9وزمٔمض َمـ َمٔماجلات      PENTIUM 3 زمٔمض  َمـ  َمـ اظمٔماجلات  وأطمذت َمثؾ هذه إؾم٘مال

 

 

  Socketمطالجاتىىتركبىىرلىىىمػابسىى(4-10-2)
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 وؾم٘مٙمف فمعم ايمٙمقضمة إم ىمام دم ايمُم٘مؾ ايمتارم9

 

 

 

 

 

 

 

 اظمرزمع ىمام دم ايمِمقرة ايمتايمٝمة 9 وسمٟمطمذ َمروضمة هذا ايمٛمقع َمـ اظمٗمازمس ؾم٘مؾ
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  pins ايمــ أن زمٚمٔمٛمك): Land Grid Array اطمتِمار  LGA   ٞمافمؿ أو َمٙمس   Touch ويسٚمك ؽمٛمقن زمدون ظمٔمايمج ٞمقع -2

 إضمدث هقو(- ايمرئٝمسٝمة ايمٙمقضمة دم اظمٔمايمج فمٙمٝمف يرىمب ايمذي  socket ايمـــ دم صٚمٚمت همٗمد اظمٔمايمج دم سمٔمد مل اظمٔمايمج دم اظمقصمقدة

 9 يقم ىمام وؾم٘مٙمف - أن إلم وايمسائد

 

 

 

 

 ىمام اظمٔمايمج وؾم٘مؾ- أن إلم َمٔماجلات َمـ صٛمٔمف سمؿ َما وضمتك(  أؽمٛمان زمدون) Pentium 4  َمـزمٔمض    يٟمطمذ همٟمٞمف ايمُم٘مؾ هلذا اظمٔمايمج ٞمقع أَما

 9 ايمتايمٝمة ايمِمقرة دم
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 9 ايمتايمٝمة ايمِمقرة دم ىمام دائري همٝم٘مقن اظمٔماجلات َمـ ايمٛمقع هذا َمروضمة ؾم٘مؾ أَما

 

 

 

 

 

 هذه هل إؾم٘مال  ايمرئٝمسٝمة  اخلاصة  زماظمٔماجلات  --  وهٛماك  أؾم٘مال أطمرى  ظمٔماجلات أطمرى خمتٙمٖمة  وهل  ىمايمتارم  9

وهل أن   ايمتٗمٛمٝمة  احلديثة   - ومبس زمدون سمقضع و ٞمحاؽمٝمة ىمريات فمـ فمبارة أرصمٙمٜما سم٘مقن و  : Ball grid array (BGA) اظمٔمايمج -1

وايمتل  سمٟميت  أن  َمٔماجلاهتا  َمدجمة  فمعم  ايمٙمقضمة  اإلم وٓ    .     Laptopتخدم  دم  أىمثر َمٔماجلات  ايم٘مٚمبٝمقسمرات اظمحٚمقيمة ايمتل  سمس

-و أيّمًا   RAM ذحية فمقميٚم٘مـ  اؽمتبداهلا ويم٘مٛمف ئمٚمؾ  زمٟمداء أهمّمؾ  ىمٕمغمها  َمـ  اإلؾم٘مال  إطمرى- وأيّما  يقصمد هذا  ايمُم٘مؾ  

 Pentium IIايمٗمديٚمة  وايمتل سم٘مقن َمدجمة فمعم  ايمٙمقضمة اإلم  َمثؾ  َمٔمايمج    اظمٔماجلاتأيّمًا دم  -ودم  أصمٜمزة  اجلقال اظمٔماجلات  اظمقصمقدة 

- 
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 إصمٜمزة دم سمقصمد و إرصمؾ ذات ايمٔمادية اظمت٘ماَمٙمة ايمدوائر هل وDual in-line package DLP( 9 ايمُم٘مؾ )  ذات اظمٔماجلات -2

 ايمٙمقضمة  إم 9  ودم اإليم٘مؼموٞمٝمة

 

 

 

 

 

– Slot ايمُم٘مٙمكم إويمكم هذه هل  إرزمٔمة  إؾم٘مال  اظمتقهمرة دم اظمٔمايمج  وأهؿ هذه  إؾم٘مال واظمتقاصمدة همٝمٜما  اظمٔماجلات  ايمٖمٔمٙمٝمة   مها  

Socket (PGA , LGA )   - 
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 أهنا ايمِماٞمع اهمؼمض ايمتل احلرارة درصمات َمـ َمٔمكم َمدى ضٚمـ سمٔمٚمؾ ٕن حتتاج اظمٔمايمج وَمٛمٜما صمٜماز أي دم إيم٘مؼموٞمٝمة ومْمٔمة أي 

 9 هم١مهنا احلد هذا فمـ احلرارة درصمة زادت وإذا همٝمف ؽمتٔمٚمؾ

 - اظمٔمايمج فمٚمر َمـ سمٗمٌم     -1

 - أدائف سمبْمئ     -2

 - احلسازمات دم زمٟمطمْماء سمتسبب     -3

 - (ايمتٔمٙمٝمؼ) َمت٘مرر زمُم٘مؾ ايمٔمٚمؾ فمـ احلاؽمب زمتقومػ سمتسبب     -4

 - ؽمبب زمدون ٞمٖمسف سمُمٕمٝمؾ احلاؽمب ئمٝمد ومد     -5

 - ايمِمٙمب ايمٗمرص دم أطمْماء َمثؾ نمريبة أؾمٝماء حتدث ومد     -6

  CPU Coolingتبرودىىالمطالجىى(4-11)
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 - ىمٙمٝماً  اظمٔمايمج يمٔمْمب سم٠مدي ٞمادرة أضمٝمان دم     -7

 9 فمعم فمدة  فمقاَمؾ وهل   سمٔمتٚمد ايمٔمٚمؾ أشمٛماء اظمٔمايمج ضمرارة وإن 

 - احلراري اظمبدد ىمٖماءة    -1

 -ايمتػميد َمروضمة ىمٖماءة   -2

 - اظمٔمايمج يٛمتجٜما ايمتل احلرارة ىمٚمٝمة   -3

 فمٙمبة ضمرارة درصمة َمـ أومؾ إلم اظمٔمايمج ضمرارة درصمة حيٖمظ أن وَمروضمة ضمراري َمبدد ٕي يٚم٘مـ ٓ ضمٝمث ، ايمٛمٓمام فمٙمبة ضمرارة درصمة  -4

 - ٞمٖمسٜما ايمٛمٓمام فمٙمبة َمـ َمٟمطمقذ احلراري اظمبدد فمقاَمٝمد زمكم يدهمع ايمذي اهلقاء ٕن هذا ، ايمٛمٓمام

 سمػميد دم ٞمٖمسٜما ايمٔمٙمبة سمسافمد(  زمٔمده وَما ايمثاين زمٛمتٝمقم ٞمٓمام فمٙمب) ATX ٞمقع َمـ  Case ايمٛمٓمام فمٙمب دم أٞمف ضمٝمث ايمٔمٙمبة سمِمٚمٝمؿ  -5

 هٛماك أن ضمتك ، احلرارة َمُم٘مٙمة سمٖمادي دم ىمثغماً  يسافمد وهذا اهلقاء جمرى دم يمٝم٘مقن ايمْماومة َمزود حتت اظمٔمايمج يٗمع ضمٝمث زمؼمىمٝمبٜما اظمٔمايمج

 - ايمْماومة َمزود َمـ اخلارج زماهلقاء اظمٔمايمج سمػمد أن يٚم٘مـ  ATX Case ايمٛمٓمام فمٙمب أن يٗمقل َمـ

 ويٖمِمؾ  Fan CPU سمسٚمك َمروضمة همقومف يثبت َمٛمخٖمّمة ضمرارسمف درصمة سم٘مقن أن جيب وٕٞمف اظمٔمايمج يٛمتجٜما ايمتل اظمرسمٖمٔمة احلرارة زمسببوهلذا 

  يمٙمٚمٔمايمج ةاحلرار درصمة ختٖمٝمض فمعم همٝمسافمد زمايمػمودة متتاز أظمٛمٝمقم ومْمٔمة فمـ فمبارة وهق"    Heat Sink  احلرارة َمُمتت" اظمروضمة وزمكم زمٝمٛمف
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( ايمرادياسمقر) َمٔمجقنهمٝمف  يقضع اظمٔمايمج دم زم٘مثرة ايمؼماٞمستقر همٝمف سمتجٚمع ايمذي اجلزء وهق  أىمثر احلرارة همٝمف سمؼمىمز ايمذي اجلزء فمٛمددم  اظمٔمايمج   و

Thermal paste ٞمٗمؾ وـمٝمٖمتف اظمٔمجقن أن ضمٝمث( اظمػمد) احلرارة َمُمتت إلم اظمٔمايمج َمـ أرسع زمُم٘مؾ احلرارة ٞمٗمؾ دم أىمػم همافمٙمٝمة يمّمامن 

 - همائٗمة وزمرسفمة اظمػمد إلم اظمٔمايمج َمـ احلرارة

 

 

 

 

 9َمثالً  اظمٔمايمج َمٔمٙمقَمات سمبكم ايم٘متازمة هذه-فمٛمد ايممماء  همٜمل حتدد  َمقصٖمات  اظمٔمايمج  زمدومة   اظمٔمايمج زمٟمفمعم اظمقصمقدة ايم٘متازمة َمالضمٓمة يرصمك

 - وه٘مذا-(… @ Intel) يمٙمٚمٔمايمج اظمِمٛمٔمة ايمممىمة اؽمؿ  -1

 ( - GHz 3.2) هرسمز زماجلٝمجا أو   (   MHz 1000) زماظمٝمجاهرسمز  ظمٔمايمجا رسفمة  -2

 (-L1 . L2 . L3) وٞمقفمٜما(  MB 16) َمثالً ( cache memory) اظمخبئة ايمذاىمرة ضمجؿ  -3

 (-MHz 133) زماظمٝمجاهرسمز إَماَمل ايمٛماومؾ رسفمة  -4

 ( - V  1.75) زمايمٖمقيمت يمٙمٚمٔمايمج ايم٘مٜمرزمائٝمة ايمْماومة   -5

 

 

 

 

 

 

 

  CPU Catalog\Indexالمطالجىىالكتابظىالموجودةىىرلىىى(4-12)
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 9 يقم همٝمام آطمر َمٔمايمج و َمٔمايمج زمكم ايمٖمرق يػمز

 أداء أومٍم حيدد ويم٘مٛمف زمٚمٖمرده ضماؽمقزمؽ أداء حيدد ٓ اظمٔمايمج ايمبْملء  ، اظمٔمايمج َمـ أرسع يم٘مـ و ايمٔمٚمؾ زمٛمٖمس يٗمقم ايمرسيع اظمٔمايمج  -1

 -رسيع زم٘ماَمٙمف احلاؽمقب ي٘مقن يم٘مل أيّماً  رسئمة سم٘مقن أن احلاؽمب دم إطمرى اظم٘مقٞمات وفمعم ضماؽمقزمؽ -  إيمٝمف يِمؾ أن يٚم٘مـ

 -َمستٗمر نمغم ضماؽمبؽ جئمؾ ومد اجلقدة اظمٛمخٖمض اظمٔمايمج إن  -2

 -سمُمٕمٝمٙمف َمـ يتٚم٘مـ ٓ إزمْمٟم اظمٔمايمج زمٝمٛمام َمٔمٝمٛما زمرٞماجما يُمٕمؾ ومد ايمرسيع اظمٔمايمج إن  -3

 -وآؽمتٗمرار إداء فمعم زمايمتارم وي٠مشمر احلرارة َمُماىمؾ َمـ يزيد مما ايمْماومة َمـ ايم٘مثغم سمستٜمٙمؽ اظمٔماجلات زمٔمض   -4

 -وايمٔم٘مس سمرىمٝمبف سمقد ايمذي اظمٔمايمج سمدفمؿ أن زمد ٓ ختتارها ايمتل إم ايمٙمقضمة أن  -5

 

)َم٘مان ايمتِمٛمٝمع 9إرسائٝمؾ (   INTEL ذىمة هل ظمٛمتجاهتا اٞمتُماراً  ها وأىمثر اٜمأمه ويم٘مـ -اظمٔماجلات زمِمٛمافمة وماَمت ىمثغمة ذىمات هٛماك

 يٚم٘مـ وٓ إم زمايمٙمقضمة َمٙمتِمٗمة َمٔماجلات جتأٞمت ٕهنا اٞمٗمرضت ويم٘مٛمٜما  SIS ذىمة وهٛماك- )َم٘مان ايمتِمٛمٝمع 9َمايمٝمزيا (  AMD وذىمة

 9 زمايمتٖمِمٝمؾ  AMD وذىمة  INTEL ذىمة فمعمهٛما  ٞمتْمرق ؽمقف -إم ايمٙمقضمة سمٕمغم َمع إٓ سمٕمٝمغمه

 

 

 (PENTIUM   ®   PRO)   َمٔمايمج -1

 -  1995ٞمقهمٚمػم  1صدر سماريخ  PENTIUMهذا أول َمٔمايمج ٞمزل يمٔمائٙمة 

 -  MHz 200إلم      MHz 150اظمٔمايمج َمـ  رسفمة 

 -  MHz 66  إلم MHz 60 َمـ  FSB (Front Side Bus ) و ىمان ايمرسفمة ٞمٗمؾ ايمبٝماٞمات أو رسفمة ايمٛماومؾ إَماَمل يمف 

 -  PGA ٞمقع َمـ ايمتٔمٙمٝمب-    Socket 8  هل  ىمان ٞمقع ايمٗمافمدة 

  Windows® 95ام سمُمٕمٝمؾ أٞمٗمرض و ىمان يٗمقم زمتُمٕمٝمؾ ٞمٓم  و هذا َمٔمايمج ومديؿ صمدًا و ىمان يستخدم دم إصمٜمزة ايمٗمديٚمة ؿمبٔمًا اظمٔمايمج

 

  Differences between Processorsالغروقاتىىفماىىبونىىالمطالجاتىى(4-13)

 ى CPU Companiesالذركاتىىالمصنطظىىللمطالجىى(4-14)

 ىCPU(ىIntel®ى)ىىىذركظىمنىمطالجاتى(4-14-1)

 ىPENTIUMىرائلظى(4-14-1-1)
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 Pentium ® I   َمٔمايمج -2

    اخلاَمس اجلٝمؾ َمـ وهق ايمالضمٗمة ايمبٛمتٝمقم َمٔمايمج ويسٚمقٞمف

 MHz  200 إلم  MHz 166 َمـ رسفمتف

 -     KB  32 ضمجٚمٜما(  l2 cache memory)  خمبئة ذاىمرة يمديف

 .  PGA ٞمقع َمـ ايمتٔمٙمٝمب.       Socket 7 هل اظمستخدَمة وايمٗمافمدة
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 Pentium ® II ( Pentium  2 )  َمٔمايمج -3

 م 1999 ضمتكم  1997 فمام إٞمتؾ ذىمة أٞمتجتف َمٔمايمج

 (Klamath أؽمؿ حتٚمؾ ىماٞمت(  || زمٛمتٝمقم)  َمٔماجلات أول ايمسادس اجلٝمؾ َمٔماجلات َمـ هق و   86 أىمس َمٔماجلات فمائٙمة َمـ

 -  MHz  450 إلم  MHz  233 َمـ  اظمٔمايمج سمردد

 Slot 1 CPU-  ٞمقع  ايمتٔمٙمٝمب  9   همٗمط واضمد صٚمٝمؿ فمعم ئمٚمؾ و

 َمـ صمٝمؾ أول سمٔمد و َمؼم َماي٘مرو  35.  0 زمدومة يمقح فمعم َمْمبقفمة ىماٞمت و َمٝمجاهرسمز  300 و  266 و  233  ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ زمرسفمة سمٔمٚمؾ و

 - فمادة 0 اظمجر فمعم يمٙمتبديؾ ومازمٙمة زمْماومة ؾم٘مؾ فمعم اظمٗمدَمة اظمٔماجلات

 

 

 

 

 

 

 

 ضمايمة دم ىماَمالً  اظمٔمايمج روماومة طمٙمع يٚم٘مـ و-  سمٙمػ إذا زمايمتٕمٝمغم ايمدومٝمؼ اظمٔمايمج يٗمبؾ ٓ و ايمٔمٙمبة داطمؾ روماومة فمعم َمٙمحقم ايمدومٝمؼ اظمٔمايمج ؿمبٔماً  و

 -ايمتبديؾ أو ايمتحديث

 ؟ زمايمِمقرة ايمتل اظمٔمايمج فمٙمبة هل َما

 ايمٔمٙمبة و اظمٔمايمج فمٙمٝمٜما بتَمث صمداَ  صٕمغمة ايم٘مؼموٞمٝمة دائرة ايمروماومة هذه و اظمٔمايمج روماومة زمداطمٙمف حيٚمؾ صٕمغم صٛمدوق فمـ فمبارة هل ايمٔمٙمبة

 - اخلٙمع أو آؽمتبدال فمٚمٙمٝمة دم سمٔمٗمٝمد زمدون و زمسٜمقيمة اظمٔمايمج خلٙمع صٚمٚمت
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 Pentium ® III - Pentium®!!!  ( Pentium  3 )  َمٔمايمج -4

 اظمٔماجلات توىماٞم- م   1999 همػماير 26 دم زمف ايمٔمٚمؾ زمدأم   2003  ؽمٛمة إلمم   1999 ؽمٛمة آطمر دم صدر إٞمتؾ ذىمة ومبؾ َمـ أٞمتج َمٔمايمج هق

 ُماريعظم ايمتٔمٙمٝمامت جمٚمقفمة إضاهمةهل    قوايمٖمر أزمرز وىمان  2 زمٛمتٝمقم َمٔماجلات َمـ ؽمازمؼ وومت دم زمٔمٝمد ضمد إلم سمُمبف إولم ايمتجارية ايمٔمالَمة

 - عايمتِمٛمٝم فمٚمٙمٝمة أشمٛماء روماومة دم سم٘مٚمـ يمٙمجدل سمسٙمسقم رومؿ وإدطمال ،( اظمقازية واحلسازمات ايمٔمائٚمة ايمٛمٗمْمة يمترسيع) ايمِمٕمغمة إفمامل

 2 زمٛمتٝمقم َمٔماجلات دم ىمان و .   هرسمز اجلٝمجا و زمايت اجلٝمجا فمٌم هٛما َمـ زمدأت9 ٓضمظ  -    GHz  1.4  إلم   MHz  450 َمـ اظمٔمايمج سمردد

 .  اظمٝمجاهرسمز يستخدم ىمان

 -  MHz   133 إلم  MHz 100   َمـ   FSB( Front Side Bus  )  ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ يمرسفمة إَماَمل ايمٛماومؾ و 

 يسٚمك ٞمقع أول .   3 زمٛمتٝمقم اظمٔمايمج زمٛمٖمس يم٘مـ و خمتٙمٖمة أؾم٘مال أو خمتٙمٖمة سمِمٛمٝمع فمدة يمف و .   همٗمط واضمد صٚمٝمؿ فمعم اظمٔمايمج اهذ ئمٚمؾ

 (Katmai  ) َمٔمايمج دم ؽمازمٗماً  يُمبف اظمٔمايمج ؾم٘مؾ أن ٓضمظ   Pentium® II أو يمٙمخٙمع ومازمؾ أيّماً  هق وٞمقفمف   صمزئٝمة فمٛمد خيتٙمػ يم٘مـ 

 Slot 1-  ٞمقع  ايمتٔمٙمٝمب  هلذا  اظمٔمايمج هق9    2 زمٛمتٝمقم ايمسازمؼ اظمٔمايمج  َمثؾ آؽمتبدال

 

 

 

 

 

 KL_ Intel _ Pentium _III_ Coppermine  9يسٚمك  3َمـ  َمٔماجلات  زمٛمتٝمقم   ٞمقعشماين 

 Socket  ٞمقع َمـ همتحة أو ومافمدة فمعم يثبت و 1999 أىمتقزمر 25دم   صدر و ضمديثة َمٔمايمج روماومة أي َمثؾ صٕمغمة فمادية ذحية فمـ فمبارة هق و

 .  PGA-  ٞمقع  ايمتٔمٙمٝمب  هق  FSB   MHz 133وسمردد  ايمٛماومؾ  إَماَمل  هل   370
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 KL _ Intel _ Pentium _III_ Tualatin يسٚمك ٞمقع شمايمث

 . PGAٞمقع  ايمتٔمٙمٝمب  هق   - 2002 إلم   2001 فمام دموـمٜمر      Socket 370   ٞمقع َمـ همتحة أو ومافمدة فمعم يثبت   أيّماً  هق و

 

 

 

 

 

 pentium®4   َمٔمايمج -4

 احلقاؽمٝمب دم يستخدم هق و 2008  أنمسْمس دم يمف ؾمحٛمة آطمر زمٝمع سمؿ-    2000 ٞمقهمٚمػم 20 دم صدر و إٞمتؾ ذىمة ومبؾ َمـ أٞمتج َمٔمايمج هق

 زمت 32 َمـ ايمسٙمسٙمة هذه ايمتٔمٙمٝمامت جمٚمقفمة سمقؽمٝمع سمؿ -و 2004 فمام ودم  ايمدومٝمٗمة اهلٛمدؽمة دم ايمسازمع اجلٝمؾ َمـ ئمتػم هق و-  اظمحٚمقيمة و اظم٘متبٝمة

 َمٔمايمج أول هق و.   همٗمط واضمد صٚمٝمؿ فمعم ئمٚمؾ أو (ايمِمٚمٝمؿ أو) ايمٙمب أضمادية اظمرىمزية اظمٔماجلة وضمدات َمـ ؽمٙمسٙمة وهل9  زمت 53 إلم

 َمٔمٚمٗمة سمٔمٙمٝمامت أٞمازمٝمب فمعم حيتقي صمديد زمتِمٚمٝمؿ ؽمازمٗمتٜما فمـ اطمتٙمٖمت.   Bit 64  ٞمٓمام و  Bit  32 ٞمٓمام .  Bit   ايمبت ٞمٓمام همٝمف يستخدم

 صمٝمجا 3.8 إرم  3.6 زمرسفمة  115  وات إلم يِمؾ ايمْماومة اؽمتٜمالك ومبؾ َمـ حُيد ىمان وايمذي GHz 4.0 يِمؾ ي٘ماد ؽمافمة َمٔمدل إلم يمٙمقصقل
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 يمف اظمحددة إصٙمٝمة ايمرسفمة فمـ اظمٔمايمج رسفمة زيادة هق زمبساؿمة ايمرسفمة ىمرس9 (  Over clocking )ايمرسفمة ىمرس سمسٚمك ايمٔمٚمٙمٝمة هذه هرسمز

 شمؿ هرسمز صمٝمجا 2.4 زمؼمدد 4  زمٛمتٝمقم َمٔمايمج يمديٛما ىمٚمثال،- َمٔماً  آشمٛمكم أو ايمرضب َمٔماَمؾ أو  FSB يمٙمٚمٔمايمج إَماَمل يمٛماومؾا زمزيادة إَما وذيمؽ

 َمـ يمٝمس و َمٔمٝمٛمة سمٛمٖمٝمذات و ذوط و ومقافمد هلا ايمٔمٚمٙمٝمة هذه و رسفمتف ىمرسٞما ومد اظمٔمايمج همٜمذا َمثال هرسمز صمٝمجا 2.6 إلم ٞمٖمسف اظمٔمايمج رسفمة زدٞما

 ىمرس فمٚمٙمٝمة ذوط و ومقافمد أسمباع فمدم أو طمْمٟم ضمدث إذا أرم احلاؽمب دم فمٚمٙمٝمة أطمْمر هذه و ايمٔمٚمٙمٝمة هذه زمتٛمٖمٝمذ يٗمقم أضمد أي أن ايمسٜمؾ

 VGA  (Video Graphics Array) ذات اظمٛمٖمذ  ايمُماؾمة ىمروت دم َمقصمقدة أيّماً  ايمٔمٚمٙمٝمة هذه و ايمتٙمػ إلم اظمٔمايمج ي٠مدى ومد ايمرسفمة

 - ايمٖمٝمديق رؽمقَمات َمِمٖمػ أو

 - GHz 3.8  إلم  GHz 1.3 َمـ اظمٔمايمج (  )رسفمة سمردد

 .   MHz 1066 إلم  MHz  400 َمـ   FSB يمف ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ يمرسفمة إَماَمل ايمٛماومؾ

 - Socket  LGA 775 أو     Socket 478 أو   Socket 423وهل   ايمسازمٗمة إٞمقاع نمغم صمديدة أٞمقاع َمـ همتحة أو ومافمدة فمعم يثبت و 

 - إٞمتؾ ذىمة ومبؾ َمـ أطمر فمـ خيتٙمػ  ؾم٘مؾ و حمدد أؽمؿ يمف ؾم٘مؾ ىمؾ خمتٙمٖمة أٞمقية  أو خمتٙمٖمة أؾم٘مال 3 يمف اظمٔمايمج هذا

 20 دم أصدر -   4 زمٛمتٝمقم ظمٔماجلات صدر َمٔمايمج أول هق وKL_Intel_Pentium_4_Wilamette     9 يسٚمك 9إول  ايمٛمقع و

 أو ايمٗمافمدة فمعم يثبت ايمذي اظمٔمايمج هبذا زمدأت 4  زمٛمتٝمقم اتَمٔماجل إٞمتؾ ذىمة صٛمٔمت فمٛمدَما هرسمز صمٝمجا 1.3 سمردده رسفمة-  2000 ٞمقهمٚمػم

 هذا آشمٛمان زمكم َما همرق هٛماك يم٘مـ Tualatin  ٞمقية َمـ ايمتل  3 ايمبٛمتٝمقم َمٔمايمج ؾم٘مؾ الم يُمبف ؾم٘مٙمف و   Socket 423  ٞمقفمٜما ايمتل ايمٖمتحة

 َمٔمايمج و-  اظمٔمايمج ؾم٘مؾ فمعم أطمرام قصمقدزم يتٚمٝمز  Wilamette ايمـــ ؾم٘مؾ و Tualatin 3 زمٛمتٝمقم هٛماك و  Wilamette 4 زمٛمتٝمقم

 دم خيتٙمػ يم٘مـ  Wilamette ايمٛمقية ٞمقع ٞمٖمس َمـ يم٘مـ ٞمقية أطمر ؾم٘مؾ هٛماك و اظمٔمايمج ؾم٘مؾ فمعم أطمرام زمف يمٝمس Tualatin 3 ايمبٛمتٝمقم

 ايمٗمافمدة فمعم يثبت و 2001  يٛماير ؾمٜمر دم أٞمتج و هرسمز صمٝمجا 1.8 سمردده رسفمة دم خيتٙمػ يم٘مـ و احلديث وؽمٝمسقر ايمػم ؾم٘مؾ َمثؾ َمثٙمف ايمُم٘مؾ

 - PGAٞمقع  ايمتٔمٙمٝمب  هلذا  ايمٛمقع  هق    Socket 478 ٞمقع َمـ ايمتل ايمٖمتحة أو
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 Pentium_4_Northwood_SL6SH 9 ٞمقع َمـ َمٔمايمج9 4َمـ  َمٔماجلات زمٛمتٝمقم  ايمثاين  وايمٛمقع

 إول ايمٛمقع-  2004 فمام إلم 2001 فمام ـَم َمقاصٖماسمف و صٛمافماسمف ختتٙمػ وم  2001 أىمتقزمر دم أٞمتج 4  زمٛمتٝمقم ظمٔماجلات ؾم٘مؾ شماين هق و

 - Socket 478وٞمقع ايمٗمافمدة  هل  -PGAوٞمقع ايمتٔمٙمٝمب  واضمد  وهق  (pins) زمٟمؽمٛمان َمٔماجلان همٜمام دم  ايمُم٘مؾ  سمٗمريباً  َمتُماهبان وايمثاين

 

 

 

 

 

 

 Intel_CPU_Pentium_4_640_Prescott_top  9  هق ٞمقع شمايمث

      إلم فمادي 4 زمٛمتٝمقم َمـ صٛمافمتٜما زمدأت ايمتل احلديثة إٞمقاع َمـ ايمٛمقع هذا و  2004  همػماير 1 دم أٞمتج  4 زمٛمتٝمقم إٞمتؾ ظمٔماجلات ٞمقع شمايمث هق

 (Hyper-Threading )  Pentium® 4 HT  (أؽمٛمان زمدون) ايمٖمائٗمة اظمٔماجلة طمٝمقط سمٗمٛمٝمة LGA   َمـ همتحة أو ومافمدة فمعم يثبتو 

 آطمر ضمتك LGA 775    ومافمدة فمعم يستخدم  Prescott ايمــــ  زمف اظمٗمِمقد ايمٛمقع هلذا صدور أول َمـ   .  Socket  LGA 775   ٞمقع

 -   LGAوهق     4إذا  همٛمقع  ايمتٔمٙمٝمب اجلديد  ايمذي   زمداء  َمـ  هذا  ايمٛمقع  َمـ  أٞمقاع  زمٛمتٝمقم .  4 يمٙمبٛمتٝمقم سمِمٛمٝمع
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  Pentium® D  inside™ ( Dual Core )   َمٔمايمج -5

 for example : 3.0 GHz x 2 Cores = 6.0 GHz  9     صٚمٝمؿ اشمٛمان أو ايمِمٚمٝمؿ لزمثٛمائ ئمٚمؾ َمٔمايمج أول هق و

 وأىمثر ايمٔمادية اظمٔماجلات َمـ أرسع جئمٙمف مما( ٞمقاسمكم أي)Dual Core    زمتٗمٛمٝمة َمزود ٔمايمجم   -هذا اظم   2005 َمايق 25 دم أٞمتج اظمٔمايمج هذا

 واضمد ٞمقع َمـ همتحة أو ومافمدة فمعم يثبت  .   Dual Core ايمـ زمتٗمٛمٝمة اظمزودة جلاتاظمٔما َمـ ايمٔمديد يقصمد ىمام ايمبٝماٞمات َمٔماجلة فمعم َمٛمٜما ومدرة

 مها يم٘مـو   Smithfield  .  Presler  مها و ٞمقفمان يمف يمٙمٚمٔمايمج و  LGAٞمقع  ايمتٔمٙمٝمب  هق    Socket LGA 775    هق و همٗمط

 .  GHz 3.73    إلم GHz 2.66  َمـ اظمٔمايمج سمردد-   ايمُم٘مؾ زمٛمٖمس

    اظم٘متبٝمة أو ايمُمخِمٝمة إصمٜمزة َمٔمٓمؿ دم يستخدم هق و .   MHz 1066 إلم  MHz 533 َمـ  FSBايمبٝماٞمات يمرسفمة َماَملإ ايمٛماومؾ 

Desktop  .  اظمحٚمقيمة إصمٜمزة دم  نمايمباً  ويستخدم  Microcomputers – Laptops    ًو اظمحٚمقيمة إصمٜمزة َمع أدائف يمرسفمة ٞمٓمرا 

 -PC  ايمُمخِمٝمة إصمٜمزة َمع صمٝمد أيّماً  يم٘مـ

 

 

 

 

 

 9احلديثة اظمٔماجلات فمعم َم٘متقزمة ٞمراها وايمتل Core ىمٙمٚمة َمٔمٛمك َما ٖمٜمؿسم أن أريد رء ىمؾ وومبؾ أوٓ  9 َمالضمٓمة

Core  اظمرىمزي اظمٔمايمج زمٟمن ٞمٔمٙمؿ ىمام أي زمايم٘ماَمؾ اجلٜماز زمٔمٚمؾ يتح٘مؿ وايمذي إواَمر زمتٛمٖمٝمذ يٗمقم ايمذي زماظمٔمايمج إؽماد اجلزء هل9  ايمٛمقاة 

 -يٛمتٜمل رء ىمؾ وَمٛمٜما يبدأ رء ىمؾ همٚمٛمٜما اظمرىمزي اظمٔمايمج َمديرة هل ايمٛمقاة و اجلٜماز َمدير هق

 دوثظىىاألخرىىالتيىىالىىتنتميىىلطائلظىىبنتوومىىالحى Intelمطالجاتىىذركظىىىى(4-14-1-2)
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 فمعم حيتقي َمٔمايمج ٞمٗمقل فمٛمدَما أَما(  ايمبٛمتٝمقمفمائٙمة   أٞمقاع مجٝمع) ايمٗمديؿ ايمتٗمٙمٝمدي اظمٔمايمج همٜمق واضمدة ٞمقاة فمعم حيتقي َمٔمايمج ٞمٗمقل فمٛمدَما همٔمٛمدها

(  زمٔمده وَما Dual  Core َمـ) َمّمافمٖمة ايمبٝماٞمات َمٔماجلة دم ورسفمة ومقة أي واضمدة زمٛمقاة َمٔماجلكم زم١مَم٘ماٞمٝمة واضمد َمٔمايمج ٞمٗمقل هم٘مٟمٞمام ٞمقاسمكم

 - ايمٛمقاة َمٖمٜمقم َمـ ايمٗمدر هبذا ٞم٘متٖمل ودفمقٞما

 Celeron Pentium M & Pentium D  9 َمٔمايمج -6

 - Intel َمٛمتجات داضم هق  Celeron ايمــ أن إصؾ دم ويم٘مـ خمتٙمٖمتكم ذىمتكم Celeron و Intel  أن ئمتٗمدون ىماٞمقا ايمٛماس َمـ ىمثغم إن

 احلرف واطمذوا ، Double ئمٛمل ايمٗمديؿ ايم٘ماش رسفمة ضٔمػ سمبٗمل  وه٘مذا 128 َمـ زمدٓ 256 خيٙمقها  ٕصمؾ اظمٔمايمج رسفمة زادوا  ويم٘مٛمٜمؿ

 - Celeron D وؽمٚمقها ايم٘مٙمٚمة َمـ إول

 - Centrino اؽمٚمٜما اظمٔماجلات دم سم٘مٛمقيمقصمٝما ذايمؽ زمٔمد ـمٜمرت  شمؿ

 حمٚمقل ىمٚمبٝمقسمر فمٛمدك ي٘مقن أن َمٔمٛماها Centrino اؽمٚمٜما ايمقم ايمت٘مٛمقيمقصمٝما-   Celeron و Centrino ايم٘مٙمٚمتكم زمكم سمٖمرق سمٛمسك ٓ

 ايمــ سم٘مٛمقيمقصمٝما سمستخدم أٞمت ئمٛمل  هذه احلاصمات ىمؾ فمٛمدك ويمق ، يب اىمس سمُمٕمٝمؾ ٞمٓمام فمٙمٝمف وي٘مقن Pentium D َمقديؾ  َمٔمايمج  وفمٙمٝمف

Centrino- 

 - هرسمز صمٝمجا 2.2 إرم ايمرسفمة زمتخٖمٝمض ووماَمقا ،MB  1 إرم ووصؾ زمايت ىمٝمٙمق 256 َمـ  أىمثر ايم٘ماش أصبح Celeron َمقديؾ  اظمٔمايمج

 - ايم٘ماش ذاىمرة وزودوا  هرسمز اجلٝمجا زمتخٖمٝمض وماَمقا ويمذيمؽ ، هرسمز اجلٝمجا ويمٝمس ايم٘ماش ذاىمرة فمقم سمٔمتٚمد ايمرسفمة ان9 َمالضمٓمة 

 ، اظمحٚمقل ايم٘مٚمبٝمقسمر ٕصمٜمزة رَمز وهق Mobileإرم اطمتِمار M ايمــ وضمرف Pentium M اؽمٚمف  َمٔمايمج َمع سمستخدم ايمتٗمٛمٝمة ٞمٖمس دم

 - همٗمط اظمحٚمقل ايم٘مٚمبٝمقسمر أصمٜمزة  دم سمستخدم اظمٔماجلات َمـ إٞمقاع وهذه-   Pentium M ــيم سمْمقير هق Pentium D وؿمبٔما

Pentium D    9ٞمقع َمـ همتحة أو ومافمدة فمعم يثبت      Socket LGA 775    و ٞمقع  ايمتٔمٙمٝمب  هقLGA   أو-Socket  478  ذا  وه

 . PGAوٞمقع  ايمتٔمٙمٝمب  هق    478همٝمف ؽمٛمقن  فمددها    Pentium Dئمٛمل  أن  هٛماك   َمٔمايمج  أطمر َمـ ٞمقع 

Pentium M    9هق و همٗمط واضمد ٞمقع َمـ همتحة أو ومافمدة فمعم يثبت   Socket LGA 775   و ٞمقع  ايمتٔمٙمٝمب  هقLGA   . 
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 Core 2 Duo َمٔمايمج -7

 هل Core2 Extreme همايمـ   Core2 Extreme   زمكم و زمٝمٛمٜما دائؿ طمٙمط حيدث و-- صمداً  فمارم أداء سمٗمدم ايمتل اظمٔماجلات هل هذه

 ايمٗمديؿ اجلٝمؾ َمٔماجلات أومقى فمـ %70 زمٛمسبة يزيد أداء سمٗمدم اظمٔماجلات هذه َمثالً -  --    X6800 زماؽمؿ--  اظمٔماجلات هذه َمـ طماصة إصدارة

 ايمْماومة، اؽمتٜمالك َمـ ايمتٗمٙمٝمؾ يمٛماضمٝمة َمتٚمٝمز ؽمبؼ زمٚمثازمة اظم٘متبٝمة ايم٘مٚمبٝمقسمر ٕصمٜمزة ظمخِمصا Intel Core 2 Duo َمٔمايمج ٞمسخة سمٔمتػم و-- 

 حتتاج ايمذي يمألداء سمقهمغمه َمع اظمائة، دم 40 زمٛمسبة اٞمحدر يمٙمْماومة اؽمتٜمالىمف ويم٘مـ سمراٞمزؽمتقر، وضمدة َمٙمٝمقن 291 فمعم اظمٔمايمج هذا يُمتٚمؾ ضمٝمث

و ٞمقع  ايمتٔمٙمٝمب    Socket LGA 775    هق و همٗمط واضمد ٞمقع َمـ همتحة أو ومافمدة فمعم يثبت  -"اظمستٗمبؾ ودم احلارم ايمقومت دم ايمتْمبٝمٗمات إلم

 إلم  MHz 533َمـ   FSB سمردد و َمٝمجا 4 إلم يِمؾ( memory cache) زم٘ماش اظمٔماجلات هذه َمـ اظمحؼمهمة ايمٖمئة سمٟمسمك-     LGAهق  

MHz 1066  َمـ سمتٔمدى ٓ ف )سمردده( ترسفم و MHz 533  إلم  GHz 2.93 زمٚمراضمؾ يتٖمقق إداء يم٘مـ--  اظمٔماجلات هذه أضمدث دم 

 -ايمٗمديٚمة ايمٖمئة َمٔماجلات أضمدث فمعم
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 وأصمٜمزة ايمٔمادي ايم٘مٚمبٝمقسمر ٕصمٜمزة سمستخدم أٓن أصبحت  ويم٘مـ Dual Core وهل ايمسازمٗمة يمٙمتٗمٛمٝمة ايمْمبٝمٔمل ايمتْمقر هل ايمتٗمٛمٝمة هذه

 - ايمْماومة اؽمتخدام دم أهمّمؾ ؾزمُم٘م سمتح٘مؿ أصبحت أهنا ممٝمزاهتا  وَمـ ، أيّما اظمحٚمقل ايم٘مٚمبٝمقسمر

 

 

 

 

 

 

  ؟ ايمْماومة اؽمتٜمالك دم  ايمتح٘مؿ دم  اظمٝمزة هل َما9  ؽم٠مال

 ايمبْمارية فمقم فمٚمٙمٜما دم سمٔمتٚمد ايمتل اظمحٚمقل ايم٘مٚمبٝمقسمر أصمٜمزة َمع دوره يٓمٜمر صحٝمح زمُم٘مؾ ايمْماومة ؽمتخداما  و ايمْماومة دم ايمتح٘مؿ9  اجلقاب

 9 هل َمزدوصمة ٞمقاة حتٚمؾ ايمتل اظمٔماجلات**  *** رسيع زمُم٘مؾ ايمْماومة ىمؾ سمستٜمٙمؽ أن جيب ٓ وايمتل

Pentium  D      &Dual Core       & Core2duo  

  Core2duo:  هق اجلقاب  ؟ Core2duoأٚ  Dual Core ايمـ َمٔمايمج اضمدث أهيام. س

 َمٔمٛماها  وهذا Core2Quad اؽمٚمٜما صمديدة  سم٘مٛمقيمقصمٝما ـمٜمرت ايمٛمقاة شمٛمائل أو Dual Core اؽمٚمٜما ايمتل اظمٔماجلاتدم  ايمت٘مٛمقيمقصمٝما زمٔمد

 -ايمٛمقاة رزمافمل أصبح اظمٔمايمج آن

 Core 2 Quad َمٔماجلات -8

 رسفمتف ويبٙمغ( واضمد دم َمٔماجلات 4 ئمتػم) ٞمقى أرزمع فمعم حتتقي و يمأليمٔماب سمستخدم ايمتل يمألصمٜمزة ئمتػم ايمذي ايمّمخؿ اظمٔمايمج  وهذا

هل     L2- وأضمجام ايمذاىمرة  ايم٘ماش     Intel® Core™ microarchitecture سمٗمٛمٝمة فمعم وئمٚمؾ - MHz  2600 ×4 ايمٗمِمقى

ٓ  سمقصمد  ضمتك    MB 16- وهق  ئمتػم  َمـ أومقى  وأهمّمؾ َمٔماجلات ذىمة  إٞمتؾ  يمتقهمر  ضمجؿ  ذاىمرة  ايم٘ماش   MB  16أو  12أو   8 أو 6
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و ٞمقع  ايمتٔمٙمٝمب    Socket LGA 775    هق و همٗمط واضمد ٞمقع َمـ همتحة أو ومافمدة فمعم يثبت.    Core  i 7دم أضمدث  اظمٔماجلات احلديثة  

 -  LGAهق  

 

 

 

 

 

 :Core i3 َمٔماجلات -9

 ايمتٗمٛمٝمات زمٔمض Intel هلا أضاهمت Core 2 duo   َمٔماجلات فمـ خيتٙمػ متاًَما صمديد زمتِمٚمٝمؿ يم٘مـ و ايمٛمقاة شمٛمائٝمة َمٔماجلات فمـ فمبارة هل

(  ايمقومت ٞمٖمس دم فمٚمٙمٝمتكم أي)  َمتُمٔمبكم كمطمْمٝم َمٔماجلة فمعم ايمٗمدرة ٞمقاه يم٘مؾ أن فمعم سمٗمقم ايمتٗمٛمٝمة هذه Hyper-threading  سمٗمٛمٝمة َمثؾ

 هذه سمٟمسمك أن ضمتك َمٔماجلكم َمٛمف Intel أصدره ومد و(  ايمقومت ٞمٖمس دم فمٚمٙمٝمات أرزمع)  َمٔماجلات أرزمٔمة زمرسفمة أصبح اظمٔمايمج أن ئمٛمل وهذا

 Socket أو  ومافمدة  يمديف  َمٗمبس   و  L3َمـ  ٞمقع    MB 4 زمحجؿ  ىماشذاىمرة وزم GHz 3.06  إلم  GHz 2.93  َمـ زمرسفمة اظمٔماجلات

  - core 2 duo ظمٔماجلات زمديٙمة اظمٔماجلات هذه Intel أصدرت وومد-    LGAٞمقع  ايمتٔمٙمٝمب  هق    LGA 1156 اؽمٚمف اً متاَم صمديد
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 9Core i5  َمٔماجلات -10

-Hyper ٝمفٛمسمٗم Intel ذىمة   هلا أضاهمت core 2 quad َمٔماجلات فمـ ايمتِمٚمٝمؿ دم ختتٙمػ ايمٛمقاة رزمافمٝمف َمٔماجلات فمـ فمبارة هل

threading سمقصمد ايمتٗمٛمٝمة هذه ويم٘مـ(  ايمقومت ٞمٖمس دم فمٚمٙمٝمتكم أي)  َمتُمٔمبكم طمْمٝمكم َمٔماجلة فمعم ايمٗمدرة ٞمقاه يم٘مؾ أن فمعم سمٗمقم ايمتٗمٛمٝمة هذه 

  إلم GHz 2.40  َمـ زمرسفمات سمٟمسمك أن ضمتك َمٔماجلات ؽمتة زمرسفمة Intel َمٛمف أصدرت ومد و أطمرى وَمٛمتجات اظمٛمتجات زمٔمض دم

 GHz  3.46    . يرىمب  زمٗمافمدة  أو همتحة  وأيّما َمٝمجا 4 زم٘ماش أطمرى وإصدارات َمٝمجا 8 زم٘ماش سمٟمسمك اإلصدارات زمٔمض وهٛماك 

  Socket  LGA 1156     ٞمقع  ايمتٔمٙمٝمب  هق-LGA    -أصدرت وومد Intel ظمٔماجلات زمديٙمف اظمٔماجلات هذه core 2 quad وىمل 

 . Phenom II X4 همئة َمـ AMD َمٔماجلات سمٛماهمس

 

 

 

 

 

 Core i7 اتَمٔماجل -11

-Single واضمد ومٙمب فمعم هل اٞمقيف إرزمٔمة و-  اٞمقيف أرزمع فمـ فمبارة وهك أٓن ضمتك َمٛماهمس هلا يقصمد ٓ صمدا ومقيف َمٔماجلات فمـ فمبارة هل

die  زمخالف  Intel core 2 quad   2 ٞمقاسمكم زمف ومٙمب ىمؾ ، ومٙمبكم فمعم حيتقى همٜمق dies * 2cores سمٗمٛمٝمف فمعم وحيتقى Hyper-

threading  إَماَمل ايمٛماومؾ رسفمة اؽمتبدال سمؿ دووم Front Side Bus  يسٚمك زمام Intel QuickPath Interconnect  هل و 

 َمٔماجلات شمامٞمٝمة زمرسفمة وهل - إم ايمٙمقضمة إلم و َمـ ايمبٝماٞمات سمٛمٗمؾ ايمتل هل و  Giga Transfer Per second أي   GT/sزمـــ سمٗماس

 ذواىمرو  -   LGA-ٞمقع  ايمتٔمٙمٝمب  هق     Socket  LGA 1156 افمدة  أو همتحة  يرىمب  زمٗم وأيّما - ( ايمقومت ٞمٖمس دم فمٚمٙمٝمات شمامٞمٝمة)

 8 ذات  KB 32 زمحجؿ L1 data Cache ذاىمرةو   َمٛمٜما يم٘مؾ KB32  زمحجؿ إرزمع ايمٛمقى َمـ ٞمقية ىمؾ ضٚمـ L1 Cacheايم٘ماش 

 L3 Cache يقصمد ايمٛمقى جطمار   أيّماً  َمُمارىمة جمٚمقفمات 8 ذات  KB 256  زمحجؿ L2 Cache  ذواىمرو  -  َمُمارىمة جمٚمقفمات

 -  MB 8   زمحجؿ
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 9 اخلــــــــــــــالصـــــة

 9زمآيت سمتٚمٝمز core i7  و core i5 و core i3 أن ضمتك وهل core i  همئة َمـ اظمٔماجلات فمام زمُم٘مؾ

 أو nm 45 ايمٕمايمب دم وهق ازمٗمةايمس اظمٔماجلات َمـ وؿماومة ضمرارة أومؾ وهل nm  32 ايمـ زمتٗمٛمٝمة َمِمٛمٔمة أهنا ضمٝمث يمٙمْماومة اومؾ اؽمتخدام .* 

nm  65  - 

 -يمٙمٚمٔمايمج إم ايمٙمقضمة َمـ وٞمٗمٙمف اجلديد اجلٝمؾ دم اظمدَمج اجلراهمٝمؽ ىمرت سمٗمقية.* 

 مما همٗمط احلاصمة فمٛمد ايمٗمِمقى ايمٗمقة واؽمتخدام َمٛمخٖمّمة زمْماومة زمايمٔمٚمؾ يمٙمٚمٔمايمج سمسٚمح وهل i7 و i5 ايمـ دم Turbo Boost ايمـ سمٗمٛمٝمة*.  

 -ضماصمة زمال ايم٘ماَمٙمة اظمٔمايمج ؿماومة خداماؽمت َمـ زمدًٓ  ايمْماومة حيٖمظ

 ٞمٖمس دم فمٚمٙمٝمتكم أي) ايمٛمقاة رزمافمل يمٙمٚمٔمايمج َمُمازمف زمُم٘مؾ زمايمٔمٚمؾ ايمٛمقاة شمٛمائل يمٙمٚمٔمايمج سمسٚمح وايمتل Hyper-Threading ايمـ سمٗمٛمٝمة*. 

 -ايمقومت

 -همٗمط واضمدة َمٔماجلة ٞمقاة فمعم حتتقي ايمتل اظمٔماجلات فمعم يْمٙمؼ   Solo-Core  همٚمِمْمٙمح

 -داطمٙمٜما َمٔماجلة ٞمقايت فمعم حتتقي ايمتل اظمٔماجلات فمعم يْمٙمؼ   Dual-Core  وَمِمْمٙمح

 -َمٔماجلة ٞمقى أرزمع فمعم حتتقي ايمتل اظمٔماجلات فمعم يْمٙمؼ  Quad-Core  وَمِمْمٙمح

  -َمٔماجلة ٞمقى 6 فمعم حتتقي ايمتل اظمٔماجلات فمعم يْمٙمؼ  Hexa-Core  وَمِمْمٙمح
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 -َمٔماجلة ٞمقى 8 فمعم حتتقي ايمتل اظمٔماجلات فمعم يْمٙمؼ  Octa-Core  وَمِمْمٙمح

 

Advanced Micro Devices (AMD)  َمايمٝمزيا  َم٘مان  ايمتِمٛمٝمع  9    - إَمري٘مٝمة اظمتحدة ايمقٓيات ىمايمٝمٖمقرٞمٝما،.   ايمرئٝمز اظمٗمر - 

 

    9همئات أرزمٔمة  وهبا

 AMD Sempron إولم ايمٖمئة -1

 أهمّمؾ ضمٗمٗمت اظمٔماجلات َمـ ايمٖمئة هذه -- ايمتٔمٙمٝمٚمل أو ايمتجاري أو اظمٛمزرم يمٙم٘مٚمبٝمقسمر سم٘مٙمٖمة أومؾ َمْمٙمب يمتٙمبل اظمٔماجلات َمـ ايمٖمئة هذه صٚمٚمت

 أزمسط فمـ سمبحث اضمؼمادم أو َمبتدئ أو فمادي ىمٚمستخدم - ايمٝمقَمٝمة وايمتْمبٝمٗمات آضمتٝماصمات ىماهمة وسمٙمبل ممتاز أداء ذات همٜمل- إداء َمٗمازمؾ ؽمٔمر

 Bit 64خة هلذا اظمٔمايمج سمدفمؿ اضمدث ٞمس AMDهذا اظمٔمايمج َمقصمف يمالؽمتخدام اظمٛمخٖمض همٜمق أضٔمػ َمٔمايمج دم ؽمٙمسٙمة -    ايمت٘مايمٝمػ 

 ٞماومؾ وصمقد وأيّما اظمٔمايمج هذا زمداطمؾ ايمذاىمرة َمتح٘مؿ زمقصمقد K8 َمٔماجلات َمبدأ زمٛمٖمس سمٔمٚمؾ احلديثة ايمٛمسخ- Bit 32 إطمر وايمبٔمض

HTT ، زمٟمن ٞمٗمقل أن يٚم٘مـ يمذيمؽ Sempron 754  أو ومافمدة  َمٗمبس فمعم ئمٚمؾ ايمذي  Socket   قٞمقع  ايمتٔمٙمٝمب  هق  هPGA  فمبارة و 

 أومؾ َمٝمٚمقري ىماش L2 َمع يم٘مـ Athlon 64 فمـ

• L1  ٞماومؾ •-          ىمٝمٙمقزمايت 64 زمحجؿ َمٝمٚمقري ىماش HTT هغمسمز َمٝمجا 800 زمرسفمة - 

• L2 سمٔمٙمٝمامت •-           ىمٝمٙمقزمايت 128 أو 256 زمحجؿ َمٝمٚمقري ىماش SSE3 زمت 64 سمدفمؿ ايمتل اظمٔماجلات دم َمقصمقدة - 

 

 

 

 

 

 ىىىAMDمطالجاتىذركظىى(4-14-2)

 ىPCىىالمكتبوظىاألجؼزةىألنظمظىالموجؼظىAMDمطالجاتىذركظىى(4-14-2-1)
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 AMD Athlon 64 ايمثاٞمٝمة ايمٖمئة -2

 َمستخدم ىمؾ اضمتٝماج يمتٙمبل اٞمتُمارا إىمثر وهل اظمٔماجلات َمـ ايمٖمئة هذه صٚمٚمت اظمستٗمبٙمٝمة زمت 64 سمْمبٝمٗمات سمدفمؿ ايمٔمامل دم َمٔماجلات أول

 ىمٚمبٝمقسمر اَمتالك إلم يْمٚمح

 يمتجرزمة زمؾ حسبهم ايمٛمِمقص حترير زمرٞماَمج فمعم ايمٔمٚمؾ أو ايمػميد يمتِمٖمح يمٝمست اظمٔماجلات هذه - إداء ذيمؽ َمٗمازمؾ َمٔمٗمقل وزمسٔمر رسيع أداء ذا

 هذا ايمرسفمة فمـ وسمبحث وطمالهمف وايمتِمٚمٝمؿ ايمتْمبٝمٗمات فمعم ؽمافمة 24 سمٔمٚمؾ حمؼمف ىمٚمستخدم - زمت 64 أو 32 زمٝمئة ـمؾ دم ورائٔمة ومقية رومٚمٝمة

 9طمٝمارك هق اظمٔمايمج

 .  PGA- و ٞمقع  ايمتٔمٙمٝمب      AM2 و  Socket PGA 939 و  Socket PGA 754 زمٚمٗمبس اظمٔمايمج هذا يقصمد 

 L1 زمايت َمٝمجا 1 أو ىمٝمٙمقزمايت 512 -  و زمايت ىمٝمٙمق 64 زمحجؿ ريَمٝمٚمق ىماش L2 َمٝمٚمقري ىماش 

 -  هرسمز َمٝمجاMB/s 3200 ,,,800زمرسفمة HTT ٞماومؾ
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 AMD Athlon 64 X2 Dual Core  ايمثايمثة ايمٖمئة -3

 َمٔمايمج دم َمٔماجلكم فمـ فمبارة هل ايمٗمقل عسمستْمٝم ايمقاضمد، اظمٔمايمج فمعم َمٔماجلة ذحيتل أي ، ٞمقاسمكم فمعم يمتٔمٚمؾ اظمٔماجلات َمـ ايمٖمئة هذه صٚمٚمت

 دم اظمْمٙمقب فمٚمٙمف يٙمبل ىمٚمبٝمقسمر اَمتالك إلم يْمٚمح َمتخِمص ىمؾ اضمتٝماج سمٙمبل وهل %80 ضمتك ايم٘مٚمبٝمقسمر أٞمٓمٚمة ورسفمة أداء َمـ سمزيد واضمد

 -وؽمٜمقيمة يرس زم٘مؾ توايمتْمبٝمٗما اظمٜمام سمٔمدد فمعم ايمٔمٚمؾ َمٔمٜما سمستْمٝمع َمٔماجلات -ؿمقيؾ وومت يستٕمرق َما فمادةً  ىمان وايمذي مم٘مـ وومت أرسع

 دم َمدجمكم Athlon 64 َمٔماجلكم فمـ فمبارة اظمٔمايمج هذا-     وطمالهمف وزمرجمة َمقٞمتاج وأفمامل ؾماؽمٔمة سمْمبٝمٗمات ويمديؽ َمتخِمص ىمٚمستخدم

 -  Athlon 64 FX زمٔمد ايمثاٞمٝمة اظمرسمبة دم يٟميت يم٘مـ آضمؼمادم يمالؽمتخدام أيّما َمقصمف اظمٔمايمج هذا   واضمدة ذحية

 PGAوٞمقع  ايمتٔمٙمٝمب  هق     AM2 و  939Socket هل اظمٔمايمج هلذا جتدها أن يٚم٘مـ ايمتل اظمٗمازمس

 L1  أواَمر جمٚمقفمة-  ٞمقاة يم٘مؾ ىمٝمٙمقزمايت 64 زمحجؿ َمٝمٚمقري ىماش SSE3 اظمٔماجلات هذه مجٝمع دم َمقصمقدة  - 

 

 

 

 

 

 AMD Athlon 64 FXايمرازمٔمة   ايمٖمئة -4

 اظمٔماجلات هذه- ايمتٔمبغم صح إذا أيمٔماب َمدَمـ أو هاوي ىمؾ اضمتٝماج سمٙمبل همٜمل اظمٖمتقضمة، اظمٝمزاٞمٝمات ٕصحاب اظمٔماجلات َمـ ايمٖمئة هذه صٚمٚمت

 ايمتل اظمٔماجلات همئات ىماهمة أن ورنمؿ  - ايمقاضمد يمٙمٚمٔمايمج ايمٔمايمٝمة ايمت٘مٙمٖمة فمـ ايمٛمٓمر زمٌمف ايمرسفمة ضمدود  أومٍم اَمتالك إلم يْمٚمح َمـ يم٘مؾ

 اظمٔماجلات هذه ويم٘مـ - أفمعم رسفمة حلٓمات دم ؿمٚمٔماً  اظمٔماجلات، َمـ ٖمئةايم هذه إلم يتْمٙمع ايمبٔمض أن إٓ آضمتٝماصمات ىماهمة سمٙمبل زمإفمعم ذضمتٜما

 -صمداً  فمايمٝمة ىمٚمبٝمقسمرك صمٜماز سم٘مٙمٖمة ؽمتجٔمؾ

 Athlon64  إصدارات أومقى وهق اظمحؼمهمكم اظمستخدَمكم يستٜمدف اظمٔمايمج هذا
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 ىمرس فمٛمد طمٝماريـ هٛماك ؽمٝم٘مقن ضمٝمث ىإطمر  Athlon 64 َمٔماجلات فم٘مس فمعم َمٖمتقح رضب زمٚمٔماَمؾ يٟميت أٞمف اظمٔمايمج هلذا ايمرئٝمسٝمة اظمٝمزة

 - hyper transport أو ايمرضب َمٔماَمؾ َمـ سمزيد أن أَما ايمرسفمة

 - ايمٛمقاة شمٛمائٝمة FX 7x و FX 6x زمـ سمٟميت ايمتل اظمقديالت أَما ايمٛمقاة أضمادية FX 5x زماؽمؿ سمٟميت ايمتل اظمقديالت

 L1 ىماش َمٝمٚمقري ىمٝمٙمقزمايت 64 يمدهيا ٞمقاة هم٘مؾ ايمٛمقاة شمٛمائٝمة اظمقديالت دم إَما ىمٝمٙمقزمايت 64 زمحجؿ ىماش َمٝمٚمقري  - 

 َمٗمبس و AM2 PGA و    Socket PGA 940 و  939Socket PGA   ايمتايمٝمة يمٙمٚمٗمازمس دفمؿ

 (Socket LGA  1207) Socket F  9  ٞمقع  ايمتٔمٙمٝمب  ايمٛمقفمكم -PGA&LGA   . 

 -   هغمسمز َمٝمجا 1000 و هغمسمز َمٝمجا 800 زمرسفمة HTT ٞماومؾ

 L2 َمٝمجازمايت 1 يمدهيا ٞمقاة هم٘مؾ ايمٛمقاة شمٛمائٝمة اظمٔماجلات ضمايمة دم إَما زمايت َمٝمجا 1 زمحجؿ ىماش َمٝمٚمقري    - 

 

 

 

 

 

 

 

 AMD Turion 64َمٔمايمج   -5

 ضمرارة َمع اظمٜمام سمٔمدد دم وومقي شمازمت أداء وايمدهمؼمية اظمحٚمقيمة إصمٜمزة فمعم زمت 64 سمْمبٝمٗمات سمدفمؿ ايمتل ايمٝمقم ضمتك فماظمٝماً  ايمقضمٝمدة اظمٔماجلات

 رسفمة  اظمٔمايمج  PGAٞمقع  ايمتٔمٙمٝمب     Socket- S1ٞمقع  اظمٗمبس هق   - وأضمدشمٜما اظمحٚمقيمة إٞمٓمٚمة ٕطمػ اومةيمٙمْم أومؾ واؽمتٜمالك أومؾ

  2.6 GHz    . 

  Laptops والدفتروظىالمحمولظىاألجؼزةىألنظمظىالموجؼظىAMDمطالجاتىذركظىى(4-14-2-2)
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 AMD Turion 64 X2َمٔمايمج   -6

 ايمالؽمٙم٘مٝمة ٓمٚمةإٞم أضمدث دفمؿ َمع َمٙمحقظ زمُم٘مؾ ايمبْمارية فمٚمر وإؿمايمة   اظمٜمام سمٔمدد دم ايمٗمقة َمـ زمٚمزيد يمتتحٖمٛما همئة أضمدث ويم٘مٛمٜما ىمسازمٗمتٜما

 32 سمْمبٝمٗمات إٓ سمدفمؿ ٓ-    Core Duo ة وإطمغم Intel Centrino َمٔماجلات سمزال ٓ  -اظمتخِمِمة ايمرؽمقَمٝمة وايمت٘مٛمقيمقصمٝما اجلديدة

 Socket S-ويرىمب فمعم  َمٗمبس     MHz 3600ورسفمة  ايمٛماومؾ    L2 1 MB- وحيٚمؾ  ذاىمرة  ىماش  GHz 2.6رسفمتف     -احلايمٝمة زمت

 .    PGAب  ٞمقع  ايمتٔمٙمٝم

 

 

 

 

 

 

 ايم٘مػمى ايمتجارية يمألٞمٓمٚمة فمايمٝمة ىمٖماءة ذات َمٔماجلات-  إومؾ وسم٘مٙمٖمتٜما ايمٔمٚمؾ دم اهلائٙمة يمٗمقهتا ايم٘مػمى ايمممىمات أرست ايمتل اظمٔماجلات

 AMD وسمٗمٛمٝمة DDR2 يمٙمْماومة أومؾ  اؽمتٜمالىمٝمة ذات ذواىمر ويدفمؿ فمارم أداء ذا Opteron َمـ اجلديد اجلٝمؾ -وايمسغمهمرات

Virtualization َمـ اجلديدة ايمٖمئة وَمع- واضمد آن دمسمُمٕمٝمؾ   ٞمٓمام َمـ أىمثرسمُمٕمٝمؾ   يمتٚم٘مكم Opteron إلم زمسٝمط ايمتْمقير ؽمٝم٘مقن 

 Serversالخوادمىومراكزىىالطملىىألنظمظىاألجؼزة ؼظالموجىAMDمطالجاتىذركظى(4-14-2-3)
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   Socket F (Socket 1207) وٞمقع  أطمر يمف   َمٗمبس  PGAٞمقع  ايمتٔمٙمٝمب    socket 939ٞمقع  اظمٗمبس هق    -إٞمقية  رزمافمٝمة  ايمٖمئات

 .   LGAٞمقع  ايمتٔمٙمٝمب  هق  

 َمـ نمغمهؿ و IBMو  Sun و HP و Google ىمـ  َمٔمٜما ايمممىمات ىمػمى اٞمْمالق هق AMD َمـ Opteron َمٔماجلات احٞمج ديمٝمؾ

 -     eMule  أؾمٜمرها و ذاهتا ايمٙمحٓمة دم اظمستخدَمكم ظماليكم سمٔمٚمؾ وايمتل Peer to Peer أٞمٓمٚمة ذىمات أيّماً   -- ايمممىمات

 

 

 

 

 

 ؟  AMDىمة  اظمقصمقد  دم َمٔماجلات ذ  HTTس. َما  هق  ايمـٛماومؾ   

 ٞماومٙمٜما يمتستبدل AMD اؽمتخدَمتف  آجتاه َمزدوج رسيع ٞماومؾ فمـ فمبارةوهل  HTT أو HT وختتٌم Hyper Transport سمٗمٛمٝمةهل  

 اظمٔماجلات سمقصٝمؾ دم أيّماً  سمستخدَمف ىمام ايمٛمٓمام، يمباومل ايمروماومات ؿمٗمؿ وَمـ)اجلرس  ايمُمامرم (  ايمروماومات زمْمٗمؿ اظمٔمايمج يِمؾ وهق EV6 ايمسازمؼ

 ٓضمٗماً  ـمٜمرت وايمتل K8 َمٔماجلات َمع اؽمتخداَمف زمدأ ايمٛماومؾ هذا---Opteron َمٔماجلات سمستخدم ايمتل اظمٔماجلات اظمتٔمددة إٞمٓمٚمة دم زمبٔمّمٜما

 ( 754 اظمٗمبس فمعم سمٔمٚمؾ يمٙمتل همٗمط)  Sempron وَمٔماجلات Turion 64 ظمٔماجلات أيّماً  يمتتقؽمع Athlon 64  ٚOpteron زماؽمؿ

 َمباذة اظمٔمايمج َمع يتقاصؾ ايمذاىمرة َمتح٘مؿ وصار ٞمٖمسف اظمٔمايمج إلم ايمروماومات ؿمٗمؿ َمـ ايمُمامرم اجلرس ـَم ايمذاىمرة َمتح٘مؿ ٞمٗمٙمت اظمٔماجلات ٞمٖمس

 زمٛمٖمس اظمٔمايمج َمع ؽمٝمتقاصؾ ايمذاىمرة َمتح٘مؿ هم١من GHz 2 زمرسفمة ئمٚمؾ اظمٔمايمج ىمان يمق أي اظمٔمايمج، رسفمة زمٛمٖمس ئمٚمؾ َمدَمج أَماَمل زمٛماومؾ

 يمٝمست ويم٘مٛمٜما ايمرسفمة ايمٔمايمٝمة اظم٘مقٞمات سمقصٝمؾ ٞماضمٝمة َمـ أىمػم َمروٞمة أفمْمت همإطمغمة إَمر اهبذ HT يمتٗمٛمٝمة فمالومة ٓ سمرى وىمام أيّمًا، ايمرسفمة

 ىمام HT ٞماومؾ ٓؽمتخدام احلاصمة زمدون يمٙمٚمٔمايمج ايمذاىمرة َمتح٘مؿ سمٛمٗمؾ أن ذىمة ٕي يٚم٘مـ ضمٝمث يمٙمٚمٔمايمج ايمذاىمرة َمتح٘مؿ ٞمٗمؾ فمـ َمس٠مويمة

 ---يمٙمٚمٔمايمج ايمذاىمرة َمتح٘مؿ يمٛمٗمؾ احلاصمة زمدون HT ٞماومؾ سمستخدم أن ذىمة ٕي يٚم٘مـ

 MHz 1600 زمؼمدد همٔمقم وٞمٗمؾ MHz 800 زمؼمدد HT ٞماومؾ سمستخدم ىماٞمت إولم هماظمٔماجلات اظمٔمايمج، ضمسب زمؼمدديـ ئمٚمؾ HT ٞماومؾ

 --- GHz 2 زمؼمدد همٔمقم وٞمٗمؾ GHz 1 زمؼمدد HT ٞماومؾ سمستخدم همٜمل إضمدث اظمٔماجلات زمٝمٛمام
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 ضمسب GHz 2.8إلم  GHz1.6  زمكم سمؼماوح أهنا أي اظمٔمايمج، رسفمة سمساوي همٜمل ايمجاظمٔم ضمسب رسفمتف سمتٕمغم يمؽ ومٙمت ىمام إَماَمل ايمٛماومؾ

 --- ٞمٖمسف اظمٔمايمج رسفمة

 ايمُم٘مؾ  - ةدائريدائام      AMD  اظمقصمقدة  همقق  َمٔماجلات  ذىمة  FANؾم٘مؾ  اظمروضمة  

 

 فمعم َمبٛمل Intel Atom   اٞمتؾ َمٔمايمج- ايمٔمامل دم سمراٞمزؽمتقر أصٕمر َمـ َمِمٛمقع َمٔمايمج أصٕمر هقATOM      9َمٔمايمج  ذىمة  إٞمتؾ    -1

 اظمقصمف أصمؾ َمـ طمِمٝمِما َمِمٚمؿ و ؽمافمة (   12الم   6)سمدوم ايمبْمارية َمـ   ايمْماومة دم أومؾ اؽمتٜمالك أصمؾ َمـ متاَما صمديد سمِمٚمٝمؿ

 يمتحِمؾ ىمٖماية ومقي ويم٘مٛمف صٕمغم اٞمف- ايمت٘مٙمٖمة َمٛمخٖمّمة ايمبسٝمْمة ايم٘مٚمبٝمقسمر وأصمٜمزة MIDs اظمحٚمقيمة آٞمؼمٞمت أصمٜمزة َمـ اجلديدة

ورسفمة    MHz   1600سمردد  )رسفمة( اظمٔمايمج  هل (- زمقك ايمٛمت) اجلديدة إصمٜمزة هذه طمالل َمـ آٞمؼمٞمت فمعم ىمبغمة جترزمة فمعم

 . L1  =56 KB   &  L2 = 512 KBويمديف  ذاىمرة  ىماش    MHz   533ايمٛماومؾ  إَماَمل  هل  

 

 

 

 

 

 إم ايمٙمقضمة فمعم َمباذة سمثبٝمتف يتؿ ذيايم BGA قعٞم َمـ هق AMD Brazos(  E1) 9 َمٔمايمج وهق    AMDَمٔمايمج  ذىمة   -2

 و أىمػم سمرددات جتٙمب زمٟمهنا سمتٚمٝمز اجلديدة  AMD Brazos 2.0 (E2) َمٛمِمة-    يمالؽمتبدال  ومازمؾ زمٚمٗمبس يمٝمس و ايمٙمحام زمقاؽمْمة

 أهنا ىمام .  FT1  َمٗمبس فمعم سمٔمٚمؾ اجلديدة اظمٔماجلات .  Zacate  ايمْماومة َمٛمخٖمّمة اظمٔماجلات ظمٔمامرية Turbo Core سم٘مٛمقيمقصمٝما

 -  Hudson-M3L رَمزي زماؽمؿ سمٟميت ايمتل و .  A68M  روماومة اؽمتخدام طمالل َمـ USB 3.0 سمدفمؿ

  

 

  Mini Laptop الخاصظىىبالكمبووتراتىىالصعورةى AMDوذركظىى Intelمطالجاتىىذركظىىى(4-14-3)
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 ؟  AMDوَمٔماجلات  ذىمة      Intelَما  ايمٖمرق زمكم  َمٔماجلات  ذىمة  إٞمتؾ  س.  

 َمثؾ ايمٔمٚمؾ فمـ ٞمتحدث فمٛمدٞما ويم٘مـ ٔماجلاتاظم زمكم ايمٖمرق هيٚمؽ يمـ يٖمٝمدك  ومد فمٚمٙمؽ دم َمٔمايمج اي ايم٘مٚمبٝمقسمر فمـ ٞمتحدث فمٛمدَماج .   

 AMD و Intel  زمكم ىمبغم همرق يقصمد ايمثٗمٝمٙمة ايمٔماب او اجلراهمٝمؽ

 Intel فمـ ٞمتحدث فمٛمدَما ويم٘مـ ايمبٝماٞمات َمٔماجلف دم َمراضمؾ زمثالث يٚمر َمٔمايمج اي فمٚمقَماً  ايمٔمٚمٝمالت امتام دم زمايمرسفمة يتٚمٝمز Intel ان ٞمجد

 ومد اظمٔمايمج رسفمف زمسبب ايمبٝماٞمات اضمد همٗمدان او طمٙمؾ حيدث ومد اٞمف فمٝمقب يمف  هذا ويم٘مـ AMD َمـ أىمثر Intel صماٞمب دم ايمرسفمة   ان ٞمجد

 يمٙمتجٚمد اضْمره مما زمايمٔمٚمٙمٝمات ومٝماَمف اشمٛماء َمٙمػ همٗمد ومد اظمٔمايمج ان ؽمببف همٜمذا َمٜمٛمج او زمْمئ اصبح اجلٜماز ان زمٚمٖمٜمقَمٛما او جتٚمد اظمٔمايمج ان جتد

 - Intel ئمٝمب اَمر وهذا اول َمـ ايمٔمٚمٙمٝمة سمُمٕمٝمؾ وافماده

 وحمبل اجلراهمٝمؽ جمال دم ايمٔماَمٙمكم يٖمّمٙمف اظمٔمايمج هذا .   ذيمؽ دم رزمح ومد AMD يمـ  ايم٘مٖماءة  دم اٞمف ٞمجد AMD فمـ ٞمتحدث فمٛمدَما زمٝمٛمام

 يٗمقم جتده َمثال زمراَمج شمالث او زمرٞماَمج زمتُمٕمٝمؾ سمٗمقم فمٛمدَما AMD همـ Intel َمـ افمقم زمُم٘مؾ يستخدَمقٞمف اخلارج دم جتد يمذايمؽ آيمٔماب

 واضمدي اظمرصمقة زمايمٛمتٝمجة ئمٚمؾ ٓ جتده واظمتِمٖمح ايمٔماب َمع ايمػماَمج َمـ ىمثغم فمدد زمتُمٕمٝمؾ سمٗمقم فمٛمدَما زمٝمٛمام فمايمٝمة زم٘مٖمائف ػماَمجايم سمٙمؽ زمٚمٔماجلف

 -ايمزائدة  ايمسخقٞمة  هل AMD فمٝمقب

 َمُماىمؾ يسبب يمـ يمؽ َمٛماؽمب ئمتػم اظمٔماجلكم اي يمٙم٘مٚمبٝمقسمر فمادي اؽمتخدام جمرد اؽمتخداَمؽ ىمان يمق  ,

 Intel يمؽ اظمٛماؽمب ايمقومت ٞمٖمس دم وايمٔماب وَمتِمٖمح ىمثغمه َمجزمرا همتح اؽمتخداَمؽ يمق ,

 -AMD يمؽ هماظمٛماؽمب واظمٔمايمج اجلٜماز ؿماومف زم٘ماَمؾ جترزمتٜما وسمريد يمٔمابيمأل حمب او َمثال صمراهمٝمؽ جمال دم فمٚمؾ اؽمتخداَمؽ يمق ,
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 ؟ Laptop ٙم٘مٚمبٝمقسمرات اظمحٚمقيمة  يمـ  Intel or AMD  اهمّمؾ س. اهيام

 9 ديثةاحل اظمحٚمقيمة يمألصمٜمزة ج. زمايمٛمسبة

 -  Intel ٕصمٜمزه اٞمتٗمٙمت آطمْماءهذه  ان وواضح احلديثة ايمٛمسخ دم همٝمٜما ةغمىمث اطمْماء َمٔماجلف سمؿ ٓن AMD زمٚمٔماجلات اٞمِمح٘مؿ

 9 ايمٗمديٚمة اظمحٚمقيمة يمألصمٜمزة زمايمٛمسبة

 َمِمٚمؿ يمٝمس ْمةزمسٝم وـمائػ داءٕ َمِمٚمؿ laptopايمـ -صمدا ايمزائدة ؽمخقٞمتف زمسبب laptopـيمٙم آضمقال َمـ ضمال زماي AMD اهمّمؾ ٓ رئل

 همـ -   اظم٘متبل ايم٘مٚمبٝمقسمر سمّماهل ٓ ايمٛمٜماية دم هناهم١م فمايمٝمة laptop ايمـ اَم٘ماٞمٝمات ىماٞمت وان ضمتل 3D َمثؾ فمارم زمُم٘مؾ صمراهمٝمؽ او يمأليمٔماب

Intel يمٙمـlaptop زمـ َمٗمارٞمف سمٔمتػم ضمراره درصمف ان ضمٝمث َمـ صمٝمد اطمتٝمار ئمتػم AMD اهمّمؾ يمذيمؽ ىمبغم همرق هٛماك Intel ـيمٙمlaptop- 
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 آشمٛمكم أو ايمرضب َمٔماَمؾ أو يمٙمٚمٔمايمج إَماَمل ايمٛماومؾ زمزيادة إَما وذيمؽ  يمف اظمحددة إصٙمٝمة ايمرسفمة فمـ اظمٔمايمج رسفمة زيادة هقوىمام  ومٙمٛما  ؽمازمٗما  

 -رسفمتف ىمرسٞما ومد يمجاظمٔما همٜمذا َمثال 2600  إلم ٞمٖمسف اظمٔمايمج رسفمة زدٞما شمؿ هغمسمز َمٝمجا 2400 زمؼمدد 4 زمٛمتٝمقم َمٔمايمج يمديٛما ىمٚمثال،  -  َمٔمٟم

 

 َمـ يٗمٙمؾ وومد اظمٔمايمج ضمرارة َمـ يزيد ايمرسفمة هم٘مرس اظمٗمازمؾ دم يم٘مـ إضاهمٝمة، سم٘مٙمٖمة أي زمدون اجلٜماز أداء زيادة هل ايمرسفمة يم٘مرس َمٝمزة أهؿ

 يمـ يمٙمٚمٔمايمج( يمتايمٖمق) ايمْماومة زيادة وزمدون زمسٝمط زمُم٘مؾ ايمرسفمة هم٘مرس ومٙمؼ، ٓ فمٚمقَما-  اجلٜماز شمبات َمـ يٗمٙمؾ ومد وأيّما يمف آهمؼمايض ايمٔمٚمر

 -ايمسٙمٝمٚمة زمايمْمريٗمة فمٚمٙمف سمؿ َما إذا اهلل زم١مذن طمْمر أي يُم٘مؾ

 

 (  ايمرضب َمٔماَمؾ X إَماَمل ايمٛماومؾ رسفمة)   وهك ضمسازمٝمة فمٚمٙمٝمة ٞماسمج هل اظمٔمايمج رسفمة ايمتٖماصٝمؾ، دم ايمدطمقل ومبؾ َمٜمٚمة َمٔمٙمقَمة

  َمٛمٜما أؽمامء زمٔمدة يمف يرَمز و- إم زمايمٙمقضمة ايمُمامرم رساجل ذحية إلم اظمٔمايمج َمـ اظمٔمٙمقَمات ؽمغم طمط فمـ فمبارة هق 9 إَماَمل ايمٛماومؾ ,

 FSB  ، CPU External Frequency  ، CPU Host Clock  ،CPU Bus Clock 

 -واضمدة َمٔمٙمقَمة سمٛمٗمؾ هغمسمز دورة ىمؾ  شماٞمٝمة زم٘مؾ اهلغمسمز دورات فمدد وهك زماظمٝمجاهرسمز يٗماس ايمٛماومؾ هذا سمردد

 ايمرومؿ هذا  CPU Ratio أو Multiplierــ زم يمف ويرَمز حمدد َمٔماَمؾ ايمقاضمدة ايمٖمئة دم ٔمايمجَم يم٘مؾ وجتد رومؿ جمرد وهق 9 ايمرضب َمٔماَمؾ ,

 - إم يمٙمقضمة ايمُمامرم واجلرس اظمٔمايمج ومبؾ َمـ حمددا ي٘مقن أن جيب

  ايمرضب َمٔماَمؾ x إَماَمل يمٙمٛماومؾ احلٗمٝمٗمل ايمؼمدد:  اظمٔمايمج رسفمة أن سمذىمر  ايمرضب َمٔماَمؾ َمٔمرهمة ىمٝمٖمٝمة فمعم َمثال

 Pentium 4 2.40 GHz Bus:800 َمٔمايمج ٛمايمدي أن يمٛمٖمرض

 -  َمٝمجاهرسمز 200 إصقم سمردده وزمايمْمبع َمٝمجاهرسمز 800 ئمادل إَماَمل ٞماومٙمف وأن هغمسمز َمٝمجا 2400 رسفمتف أن واضح

 - اظمٔمايمج هلذا اظمحدد ايمرضب َمٔماَمؾ وهق 12=  200 سمٗمسٝمؿ 2400 إذا

 9 َمٝمجاهرسمز 2600 إلم رسفمتف ىمرس ٞمقد أٞمٛما يمٛمٖمرض

 ىBreaking speed CPUالدررظىىالخاصظىىبالمطالجىىكدرى(4-15)

 الدررظىكدرىرووبىوىمزاواى(4-16)

 ىCalculate the processor speed المطالجىدررظىنحدبىكوفى(4-17)
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 اظمٔماَمؾ أو ايمٛماومؾ سمردد فمعم ايمرسفمة زمٗمسٚمة أٞمف ٞمٛمسك ٓ-    َمٝمجاهرسمز  216 إلم إَماَمل ايمٛماومؾ يمزيادة ٞمحتاج إذا ،216=  12 سٝمؿسمٗم  2600

 -َمٛمٜمام ظمجٜمقل ايمْمرف فمعم ٞمحِمؾ

 

 Intel َمٔمايمج َمثؾ - ىمبغم زمٚمٗمدار(  رسفمتٜما)  سمرددها وزيادة ايمرسفمة ىمرس دم اظمٚمتازة زمٗمدرهتا َمُمٜمقرة اظمٔماجلات زمٔمض9   اظمٔمايمج -1

Core i7  - 

 -ايمٙمقضمة وشمبات ايمرسفمة ىمرس طمٝمارات َمثؾ وأطمرى يمقضمة زمكم إَمقر َمـ ىمثغم ختتٙمػ9  إم ايمٙمقضمة -2

 -أىمػم يمؼمدد زمف ايمقصقل واؽمتْمٔمت شمباسمف زاد ىمٙمام اظمٔمايمج زمرودة زادت ىمٙمام9  اظمٔمايمج سمػميد -3

4-  ( Power Supply )  9ومٙمٝمال اظمسافمدة َمؾايمٔمقا َمـ أيّما وهذا ممتاز، وٞمقع ىماهمٝمة زمٗمقة - 

 

1- CPU-Z  ونمغمه ايمذاىمرة وسمردد( ايمٖمقيمت) اجلٜمد وهمرق ايمرضب وَمٔماَمؾ إَماَمل وايمٛماومؾ اظمٔمايمج سمردد يمؽ ئمرض زمسٝمط زمرٞماَمج - 

 زماطمتِمار  أذا  أردت  ان  سمٔمرف  مجٝمع  َمقاصٖمات  َمٔماجلؽ وايمذاىمرة  وايمٙمقضمة  إم  وىمرت ايمُماؾمة  زمايمتٖمِمٝمؾ  همٔمٙمٝمؽ  هبذا  ايمػمٞماَمج -

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدررظىكدرىرلىىتداردىرواملىى(4-18)

 ومطرفظىىمواصغاتىالمطالجىالدررظىكدرىفيىتحتاجؼاىأدواتىى(4-19)
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2- Prime95   9جئمؾ ايمػمٞماَمج هذا ايمثبات ومؾ ىمٙمام أىمثر ايمرسفمة ىمرست ىمٙمام زمايمْمبع- اجلٜماز شمبات اطمتبار زمراَمج أهؿ َمـ 

 - َمُماىمؾ زمدون اجلديدة ايمرسفمة فمعم ئمٚمؾ أن يستْمٝمع اظمٔمايمج ىمان إذا َما زمتحديد يسافمد وزمايمتارم ومدرسمف زم٘ماَمؾ ئمٚمؾ اظمٔمايمج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Motherboard Monitor  9اظمٜمٚمة إَمقر َمـ ونمغمها اظمٔمايمج ضمرارة درصمة يمٗمٝماس زمرٞماَمج - 

 

 

 

 

 

 



 

 
175 

 انذهاب اىل انفهزس

 Motherboard Monitor 5.3   9 وهذا  صقرة إلصدار  أضمدث  َمـ  ايمػمٞماَمج أؽمٚمف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -ىمٙمٝماً  اجلٜماز أو اظمٔمايمج ٙمػسم إلم سم٠مدى ومد صمٝمداً  إسمبافمٜما فمدم ضمدث إذا و ايمسٙمٝمٚمة زمايمْمريٗمة ايمرسفمة ىمرس فمٚمٙمٝمة سمتؿ يم٘مل اجلٝمدة ايمٗمراءة أرصمق

 ايمٛمقع َمـ ضمرارة َمُمتت سمقهمر أن يٖمّمؾ يمذيمؽ اجلٜماز سمٔمٙمٝمؼ أو   سمٙمٖمف يسبب ومد مما ضمرارسمف درصمة ارسمٖماع إلم اظمٔمايمج رسفمة ىمرس ي٠مدي  -1

 يمذيا اظمٚمتاز ايمٛمقع َمـ RAMايمذاىمرة   ىماٞمت إذا إٓ -إطمرى ايمتػميد أؽمايمٝمب اؽمتخدام أو يمٙمٚمٔمايمج صمٝمدة َمروضمة وىمذيمؽ اجلٝمد

 -فمايمٝمة سمرددات تحٚمؾسم

 زمايمتٟمىمٝمد وهذا اضمدث زمقاضمد اظمٔمايمج نمغمت ىمٟمٞمام َمٔماجلؽ رسفمة زمزيادة اٞمؽ ضمٝمث يمٙمٚمٔمايمج أهمّمؾ أداء فمعم يمٙمحِمقل فمادة ايمرسفمة وٞم٘مرس

 زيادة دم همرصتؽ سمزداد همٔمايمة سمػميد وؿمرق صمٝمدة (RAM) ذاىمرة   يمديؽ سمقهمر ىمٙمام اٞمف زمايمذىمر اجلدير َمـ- و يمٙمجٜماز أهمّمؾ أداء دم يسافمد

 ؟؟؟(  ذيمؽ همٔمؾ سمستْمٝمع هؾ)َمٝمٕماهغمسمز 8000 َمـ أىمثر إلم اظمٔمايمج رسفمة ىمرس إلم ايمرسفمات زم٘مرس َمتخِمص همريؼ سمقصؾ ضمٝمث ايمرسفمة

 زمرٞماَمج أو ايمٔمٚمٙمٝمة هذه سمٗمبؾ ٓ إم يمقضمات َمٔمٓمؿ ٕن إم ايمٙمقضمات ىمؾ دم يمٝمست و َمٔمٝمٛمة أم يمقضمات هلا ايمرسفمة ىمرس فمٚمٙمٝمة9  َمالضمٓمة

 -اجلٜماز رسفمة ىمرس يمٔمٚمٙمٝمة خمتٙمٖمة ؿمرق هلا أم يمقضمة ٞمقع ىمؾ و ايمٔمٚمٙمٝمة هذه إلمتام اإلَم٘ماٞمٝمة زمف يمٝمس و  زمسٝمط ي٘مقن اهل BIOS  ايمبٝمقس

 الدررظىكدرىمخاطرىى(4-20)
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 فمْمؾ يسبب ٓ ضمتك ختٖمٝمّمف وجيب سمٙمٗمائٝما( RAM)  ايمذاىمرة  سمردد ؽمٝمزداد إَماَمل ايمٛماومؾ رسفمة طمالل َمـ اظمٔمايمج رسفمة زمزيادة  -2

 -  RAMايمذاىمرة  

 - ايمُماؾمة ىمرت ٞماومؾ سمردد زيادة ايمرسفمة ىمرس يسبب ومد  -3

 

 -رء فمٙمٝمٜما يٓمٜمر وٓ ايمُماؾمة سميضء زمحٝمث اظمٔمايمج  سمرىمٝمب زمٔمد صحٝمحة زمِمقرة احلاؽمقب صمٜماز ئمٚمؾ 9 ٓايمٔمْمؾ   -1

 ايمديمٝمؾ فمعم زمٛماءً  اظمٔمايمج سمٔمريػ افمادة9  احلؾ (.Jumpers) أو  اجلٚمػمز   ايمٗمقاهمز طمالل َمـ آم ايمٙمقضمة فمعم اظمٔمايمج سمٔمريػ فمدم9  ايمسبب

 -  setup سمرىمٝمبٜما وإفمادة  CMOS زمْمارية همؽأو  - Jumpers ايمــــ ضبط طمالل َمـ او آم قضمةٙمايم َمع اظمرهمؼ

 -اظمٔمايمج سمرىمٝمب زمٔمد(  سم٘مت٘مة)  أصقات ؽمامع9 ايمٔمْمؾ   -2

 -صحٝمح زمُم٘مؾ سمرىمٝمبف فمدم أو اظمٔمايمج دم فمْمؾ9  ايمسبب

 -سمرىمٝمبف َمـ ايمتٟمىمد او اظمٔمايمج اؽمتبدال9  احلؾ

ِٓ  اٌٍٛزخ  وايمتٟمىمد (RAM)   ايمرئٝمسٝمة وايمذاىمرة ايمُماؾمة زمْماومة صالضمٝمة َمـ ايمرنمؿ فمعم ايمُماؾمة فمعم رء ـمٜمقر فمدم9  ايمٔمْمؾ   -3

 -اظمٔمايمج اؽمتبدال9  احلؾ                                                  -اظمٔمايمج دم فمْمؾ9  ايمسبب            -اإلَ 

 أفمْمال  طماصة  زمٚمروضمـــــــة اظمٔمايمج

 -اظمٔمايمج ضمرارة درصمة ارسمٖماع زمسبب احلاؽمقب صمٜماز فمٚمؾ دم َمٖماصمئ ومػسمقايمٔمْمؾ  9   -1

 -اظمروضمة فمعم يّمٕمط ايمذي ايم٘مٝمبؾ ازايمة شمؿ اجلٜماز سمُمٕمٝمؾ ايٗماف9  احلؾ   -سمتحرك ٓ اهنا زمحٝمث اظمروضمة فمعم التايم٘مازم  ضٕمط9  ( 1)  ايمسبب

  -جاظمٔمايم ضمرارة درصمة ارسمٖماع الم ادى مما اظمٔمايمج َمروضمة سمٔمْمؾ9 ( 2)  ايمسبب

 -آَمر يمزم اذا سمٕمٝمغمها او اظمروضمة اصالح شمؿ يػمد اظمٔمايمج وسمرك اجلٜماز سمُمٕمٝمؾ ايٗماف9  احلؾ

 -اظمػمد وفمعم اظمروضمة فمعم ايمٕمبار جتٚمع9  ايمسبب-                  ايمتػميد وؽمقء اظمروضمة رسفمة دم ايمبطء9   ايمٔمْمؾ   -2

 -Foam Cleaner زمقاؽمْمة اجلٜماز وسمٛمٓمٝمػ ايمٕمبار وازايمة هلقاءا ٞماهمخ زمقاؽمْمة اظمروضمة سمٛمٓمٝمػ شمؿ اجلٜماز سمُمٕمٝمؾ ايٗماف9  احلؾ

 CPU Crashالمطالجىىأرطالىأهمىى(4-21)
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 سيحالـــــــــذاكزج الزئي

Main Memory

 ثؼذ  لشاءره  ٌٙزٖ  اٌٛزذح  أخت  ػٍٝ  األعئٍخ  اٌزب١ٌخ  :  --

ثالثخ ِٕٙب ِبد٠خ ٚ  Memory اٌزاوشح ٕ٘بن أسثؼخ أٔٛاع ِٓ -1

ٍِّٛعخ ٚاٌشاثؼخ غٟ ِبد٠خ ٚغ١ش ٍِّٛعخ  .  ِبٟ٘ رٍه 

أٞ ٚازذح  ِٓ ٘زٖ األسثغ اٌزٟ  رشجٗ ٚ  األٔٛاع األسثؼخ ؟

 غبْ ؟)رّبثً( راوشح اإلٔ

ً٘ ٠ّىٓ رسذ٠ث )رط٠ٛش( ٘بر١ٓ اٌزاوشر١ٓ ثّفشدّ٘ب  .  اٌزاوشح -2

     ؟ ROMٚاٌزاوشح اٌذائّخٌ  Cache Memoryاٌّخجئخ 
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   9  هٛماك  أرزمٔمة  أؾمٝماء رئٝمسٝمة  دم  فمٚمٙمٝمة  سمُمٕمٝمؾ  ايم٘مٚمبٝمقسمر  آ وهل 

 -        CPUاظمٔمايمج    -Motherboard                                                - 2ايمٙمقضمة  إم    -1   

 -Power Supplyَمزود  ايمْماومة    -RAM  -                 3ايمذاىمرة    -4   

   أٞمقاع  ايمذاىمــــــــرةMemory    9  اظمقصمقدة  دم  صمٜماز ايم٘مٚمبٝمقسمر 

1-  RAM       .         2-  ROM                         .3-  Cache Memory     . 

4-Flash Memory     .     5- Virtual Memory  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سمٛمٗمسؿ ايمذاىمرة ايمرئٝمسٝمةPrimary\ Main Memory    9 إلم ٞمقفمكم مها 

 -   Random Access  Memory (RAM) ذاىمرة ايمقصقل ايمٔمُمقائل -1

 -  Read Only  Memory (ROM) ايمذاىمرة اظمٗمروءة همٗمط -2

 Introductionمػدمظىى(5-1)
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 أي أهنا سمت٘مقن َمـ دوائر أو فمٛماس إيم٘مؼموٞمٝمة -.   إيم٘مؼموٞمٝمة هل فمبارة فمـ وؽمٝمٙمة ختزيـ( RAM9سمٔمريػ ايمذاىمرة ايمقصقل ايمٔمُمقائل )

َمـ احلِمقل فمعم اظمٔمٙمقَمات وايمبٝماٞمات ايمتل حتتاج إيمٝمٜما يمتٛمٖمٝمذ ايمػمٞماَمج  CPUهل اظمخزن اظم٠مومت وايمرسيع ايمذي سمتٚم٘مـ َمـ طماليمف ايمــ أو 

 -ووضمدة ايمٗمٝماس اخلاصة هبا هل اظمٝمجازمايت )وهل سمٔمادل َماليكم َمـ وضمدة ايمبت (-

وسمٔمتػم ىمْماويمة ايمٔمٚمؾ ايمرئٝمسٝمة  .   هل فمبارة فمـ ذاىمرة سمتٟميمػ َمـ صػ أو صٖمقف َمـ ايمروماومات اإليم٘مؼموٞمٝمة سمٔمٚمؾ ىمذاىمرة فمٚمؾ َم٠مومتةو أ

وزمدون ايمذاىمرة ٓ يستْمٝمع احلاؽمب  .   زمايمٛمسبة يمٙمحاؽمب ضمٝمث يقضع همٝمٜما ىمؾ ايمبٝماٞمات وايمٛمتائج وسمٔمٙمٝمامت ايمػماَمج يمٙمرصمقع إيمٝمٜما فمٛمد احلاصمة

 وزمٚمجرد إؿمٖماء احلاؽمب أو اٞمٗمْماع ايمتٝمار فمـ احلاؽمب سمٖمٗمد هذه ايمذاىمرة مجٝمع حمتقياهتا -  .  فمـ ايمٔمٚمؾ

 هل ذاىمرة َم٠مومتة سمٗمقم زمحٖمظ زمٝماٞمات ايمػمٞماَمج ايمذي سمٗمقم زمايمٔمٚمؾ فمٙمٝمف -وفمٛمد اٞمْمٖماء اجلٜماز متسح هذه ايمبٝماٞمات -يمذيمؽ ىمٙمام زاد ضمجؿ ايمرامأو 

 ثؾ إيمٔماب أو ضمتك سمُمٕمٝمؾ أىمثر َمـ زمرٞماَمج دم ٞمٖمس ايمقومت دون اإلضمساس زمبطء دم ايم٘مٚمبٝمقسمر زادت ومدرة اجلٜماز فمعم سمُمٕمٝمؾ ايمػماَمج ايمثٗمٝمٙمة َم

د هق فمبارة فمـ نمرهمة اٞمتٓمار يمٙمٚمٔمايمج )وهل اظمرىمز ايمرئٝمز يمتُمٕمٝمؾ ايمٛمٓمام وايمػماَمج وسمسٚمك ايمذاىمرة اظم٠مومتة إي زمٔمد أن سمٛمْمٖمئ ايم٘مٜمرزماء سمٖمٗمأو 

 ٜماز -زمٝماٞماهتا(وهل َمـ ايمٗمْمع ايمتل حتدد ومقة رسفمة اجل

 هبذا آؽمؿ و َما َمٔمٛماه؟  Random Access Memory (RAM)ظماذا ؽمٚمٝمت  س.

سمسٚمك هذه ايمذاىمرة زمذاىمرة ايمقصقل ايمٔمُمقائل ٕٞمؽ سمستْمٝمع ايمقصقل إلم أي طمٙمٝمة ذاىمرة َمباذة إن ىمٛمت سمٔمرف ايمِمػ و ايمٔمٚمقد  ج .

 ذاىمرة أطمرى سمسٚمك RAMيمٔماَمقد أو آطمره ، و يٗمازمؾ اظمتٗماؿمٔمان فمٛمد هذه اخلٙمٝمة زمٕمض ايمٛمٓمر هؾ هذه اخلٙمٝمة سمٗمع دم أول ايمِمػ أو ا

 Serial Access Memory (SAM)  هذا ايمٛمقع َمـ ايمذاىمرة خيزن ايمبٝماٞمات فمعم ؾم٘مؾ ؽمٙمسٙمة َمـ طماليا ايمذاىمرة اظمتتازمٔمة َمثؾ ذيط 

ات َمـ أول ايممميط ضمتك سمِمؾ إلم ايم٘ماؽمٝمت َمثال همٟمٞمت ٓ سمستْمٝمع ايمقصقل إلم َمٔمٙمقَمة َما خمزٞمة دم آطمر ايممميط َمثال إٓ زماظمرور فمعم ايمبٝماٞم

 -RAMاظمٔمٙمقَمة اظمْمٙمقزمة ، و هذا ايمٛمقع زمْملء صمدا زماظمٗمارٞمة َمع ايمذاىمرة  

 

دم صقرة همقيمت ىمٜمرزمائل -وفمعم ذايمؽ هم١من هذا ايمٛمقع َمـ وؽمائؾ ايمتخزيـ يم٘مل يبٗمك حمتٖمٓمًا زماظمٔمٙمقَمات   RAMيتؿ ختزيـ اظمٔمٙمقَمات دم 

در همقيمت )ايمْماومة  ىمٜمرزمائٝمة (  ٕٞمف إذا سمؿ همِمؾ َمِمدر ايمٖمقيمت فمٛمف هم١من اظمٔمٙمقَمات اظمخزٞمة زمف ؽمقف اظمخزٞمة زمف هم١مٞمف ٓزمد أن يبٗمك َمتِماًل زمٚمِم

ٕن زماٞمٗمْماع َمِمدر ايمٖمقيمت)ايمْماومة  ىمٜمرزمائٝمة (   فمٛمٜما هم١مهنا سمٖمٗمد ىمؾ َما هق خمزن هبا - سمسٚمك وؽمٝمٙمة ختزيـ َم٠مومتة  RAMسمٖمٗمد -وَمـ هٛما هم١من 

  Random Access  Memory (RAM)ذاكرةىالوصولىالطذوائيى(5-2)

 RAM Definition  Aboutحولىىتطروفىىالذاكرةىىى(5-2-1)
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أي دم ضمايمة فمدم  .   أشمٛماء اٞمٖمِمال ايمتٝمار ايم٘مٜمرزمائل فمـ صمٜماز احلاؽمب  RAMاٞمات دم ايمذاىمرة وزمذايمؽ ٓ ٞمستْمٝمع آضمتٖماظ زمايمػماَمج وايمبٝم

 سمُمٕمٝمؾ صمٜماز احلاؽمب -

-أي أٞمٛما يٚم٘مٛمٛما ومراءة اظمٔمٙمقَمات اظمخزٞمة هبا ىمٙمام أردٞما ويٚم٘مٛمٛما إضمالل اظمٔمٙمقَمات اظمخزٞمة هبا هل ذاىمرة ومراءة  وىمتازمة   RAMايمذاىمرة 

هلا ٞمٖمس طماصٝمة ايممميط ايم٘ماؽمٝمت َمـ ٞماضمٝمة   RAM قَمات صمديدة إيمٝمٜما وإيمٕماء اظمٔمٙمقَمات ايمسازمٗمة (- همايمذاىمرة زمٚمٔمٙمقَمات أطمرى )ىمتازمة َمٔمٙم

 ايمٗمدرة فمعم ايمٗمراءة َمٛمٜما وايم٘متازمة إيمٝمٜما -

ات -أي أن فمٚمٙمٝمة ومراءة اظمٔمٙمقَمات َمٛمٜما أو ىمتازمة اظمٔمٙمقَمات إيمٝمٜما سمستٕمرق وومت ومٙمٝمؾ صمدًا يٗماس زمٔمممهل ذاىمرة رسئمة   RAMايمذاىمرة 

دم صمٜماز احلاؽمب همٙمتتذىمر أٞمف فمٛمد سمٛمٖمٝمذ وضمدة اظمٔماجلة يمػمٞماَمج َما هم١مهنا ٓ   RAMايمٛماٞمق شماٞمٝمة  -وأن يمتقضٝمح ايمٖمائدة َمـ اؽمتخدام ايمذاىمرة 

ٔماجلة -يم٘مـ زمام سمٛمٖمذه دهمٔمة واضمدة زمؾ سمٛمٖمذه أَمرًا سمٙمق أطمر -فمعم ذايمؽ هم١مٞمف جيب آضمتٖماظ هبذا ايمػمٞماَمج دم ذاىمرة َما إلم أن يتؿ سمٛمٖمٝمذه زمقضمدة اظم

ٞماَمج أن وضمدة اظمٔماجلة ؽمقف سمٗمرئف َمـ هذه ايمذاىمرة أَمرًا سمٙمق أطمر - هم١مٞمف جيب فمعم هذه ايمذاىمرة أن سم٘مقن رسئمة ضمتك يتسٛمك ومراءة أواَمر ايمػم

فمام -وزمام أن  وفمعم ذايمؽ ي٘مقن صمٜماز احلاؽمب رسيع دم سمٛمٖمٝمذ ايمػماَمج زمُم٘مؾ .   وزمذايمؽ يتؿ سمٛمٖمٝمذ ايمػمٞماَمج دم وومت ومٙمٝمؾ .   َمٛمٜما زمرسفمة

 همٜمل سمستخدم دم ضمٖمظ ايمػمٞماَمج ايمذي ي٘مقن صماريًا سمٛمٖمٝمذه زمقضمدة اظمٔماجلة - .   رسئمة  RAMايمذاىمرة 

وضمدة  أن ايمػمٞماَمج وايمبٝماٞمات سم٘مقن فمادة خمزٞمة دم وؽمائؾ ختزيـ دائٚمة داطمؾ اجلٜماز احلاؽمب وفمٛمدَما ٞمريد سمٛمٖمٝمذ زمرٞماَمج َما  - هم١مٞمف يتؿ ٞمٗمٙمف َمـ

ضمتك يتثٛمك رسفمة سمٛمٖمٝمذ اظمٔمايمج -يمٝمس همٗمط ايمػمٞماَمج اظمراد سمٛمٖمٝمذه هق ايمذي يٛمتٗمؾ إلم احلاؽمب وَمـ   RAMايمذاىمرة اظم٠مومتة ايمتخزيـ ايمدائٚمة إلم 

 ايمتل هل حمقر ضمديثٛما - RAMزمٝمٛمٜمؿ ايمذاىمرة 

يمُمخِمٝمة فمٙمٝمٜما َمْمٙمٗما  وإٞمام  وٓ  يستْمٝمع  ضمٖمظ زمٝماٞماسمف ا  9RAM اظمستخدم  يمٝمس  يمف فمالومة  أزمدا دم  ضمٖمظ  ايمبٝماٞمات  فمعم  ايمذاىمرة  َمالضمٓمة  

( َمـ  أصمؾ  ؽمٜمقيمة  CPUواؽمؼمصمافمٜما  هق  وضمدة  اظمٔماجلة  اظمرىمزية  )اظمٔمايمج   RAMاظمس٠مول  ايمقضمٝمد  دم  ختزيـ  ايمبٝماٞمات فمعم  ايمذاىمرة  

 ورسفمة  ايمقصقل  الم ايمبٝماٞمات  يمٝمتؿ َمٔماجلتٜما  -

 

٘مقن َمـ دوائر أو فمٛماس إيم٘مؼموٞمٝمة  -همٜمل سمت٘مقن َمـ ٞمقع َمـ ايمؼماٞمزؽمتقر ايمذي هل فمبارة فمـ ذائح ايم٘مؼموٞمٝمة  - أي أهنا سمت  RAMايمذاىمرة 

  RAMضمٝمث إن هذا ايمٛمقع َمـ ايمؼماٞمزيستقر يٚم٘مـ اؽمتخداَمف ىمٚم٘مثٖمات -فمعم ذايمؽ يٚم٘مـ ايمٗمقل أن ايمذاىمرة  .   MOSEFTيسٚمك  

زم٘مٚمٝمة َمٔمٝمٛمة َمـ ايمٖمقيمت فمٛمدَما ٞمريد ختزيـ ايمٗمٝمٚمة سمت٘مقن َمـ َم٘مثٖمات -يتؿ ختزيـ اظمٔمٙمقَمات هبذه اظم٘مثٖمات فمـ ؿمريؼ ؾمحـ هذه اظم٘مثٖمات 

دم صقرة   RAMايمثٛمائٝمة واضمد ويتؿ سمٖمريغ  هذه اظم٘مثٖمات فمٛمدَما ٞمريد ختزيـ ايمٗمٝمٚمة ايمثٛمائٝمة صٖمرًا -أي أٞمف يتؿ ختزيـ اظمٔمٙمقَمات دم ايمذاىمرة 

  Work  RAMتكوونىوطروػظىرملىالذاكرةىالطذوائوظىى(5-2-2)
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همقيمت ىمٜمرزمائل -و ذايمؽ يم٘مل سمبٗمك اظمٔمٙمقَمات خمزٞمة هبا هم١مٞمف ٓ زمد أن يبٗمك ايمٖمقيمت 

رزمائل َمسٙمط فمٙمٝمٜما وفمٛمد زوال ايمٖمقيمت ايم٘مٜمرزمائل فمٛمٜما هم١مهنا سمٖمٗمد ىمؾ َما هق خمزن ايم٘مٜم

 -ويمذايمؽ همٜمل سمسٚمك زمايمذاىمرة اظم٠مومتة هبا َمـ َمٔمٙمقَمات 

َمـ آٓف زمؾ َمـ َماليكم َمـ اظم٘مثٖمات -يستخدم ىمؾ َم٘مثػ   RAMسمت٘مقن أي ذحية 

ىمؾ َم٘مثػ يٚم٘مـ  دم ختزيـ إَما ايمٗمٝمٚمة ايمثٛمائٝمة وضمدًا أو صٖمرًا  -وفمعم ذايمؽ يٗمال أن

زمت َمـ اظمٔمٙمقَمات  - ىمؾ َم٘مثػ يسٚمك زمخٙمٝمة ختزيـ ضمٝمث يٚم٘مٛمف ختزيـ  0ختزيـ واضمد 

سمت٘مقن َمـ آٓف زمؾ َمـ َماليكم َمـ طماليا   RAMواضمد زمت -فمعم ذايمؽ هم١من أي ذحية 

ايمتخزيـ -هذه اخلاليا َمرسمبة داطمؾ ذحية ذاىمرة سمت٘مقن َمـ ايمٔمديد َمـ أَماىمـ ايمتخزيـ 

ىمـ ايمذاىمرة هم١مٞمف يتؿ ايمتٔماَمؾ َمع اظم٘مان ىمقضمدة وٓ يٚم٘مـ ايمتٔماَمؾ -وفمٛمد ايمتٔماَمؾ َمع أَما

َمع صمزء َمـ َم٘مان - ويم٘مل يٚم٘مـ ايمتٔماَمؾ َمع ىمؾ َم٘مان َمـ هذه إَماىمـ  هم١من ىمؾ َم٘مان 

ي٘مقن يمف فمٛمقان ضمتك يٚم٘مـ حتديده- وايمٔمٛمقان ي٘مقن فمبارة فمـ ؾمٖمرة شمٛمائٝمة ايمٔمالومة زمكم 

 رة هل ىمايمتارم9 فمدد ايمبتات دم ؾمٖمرة ايمٔمٛمقان وفمدد أَماىمـ ايمذاىم

 -فمدد زمتات  ايمٔمٛمقان  * 2 –فمدد أَماىمـ ايمذاىمرة  

َم٘مان هم١من هذه ايمممحية ٓزمد أن سم٘مقن هلا فمٛمقان َم٘مقن َمـ أرزمٔمة زمتات ضمتك ي٘مقن هٛماك فمٛمقان  16وىمٚمثال اهمؼمض أن يمديٛما ذحية َم٘مقٞمة َمـ 

 طماص يم٘مؾ َم٘مان ىمام هق َمبكم دم ايمُم٘مؾ -

هلذه زمخْمقط ايمٔمٛماويـ هلا فمدد َمـ إؿمراف إلدطمال ايمٔمٛمقان إيمٝمٜما َمـ طمالهلا -سمسٚمك هذه إؿمراف  وفمعم ذايمؽ هم١من ىمؾ ذحية ٓزمد أن ي٘مقن

-وي٘مقن فمدد طمْمقط زمخْمقط ايمبٝماٞمات ايمممحية  ويٚم٘مـ َمـ طمالهلؿ ومراءة اظمٔمٙمقَمات اظمخزٞمة دم أضمد أَماىمـ ايمممحية -سمسٚمك هذه إؿمراف 

 8ـ أَماىمـ ايمتخزيـ زمايمممحية - همٚمثال إذا ىمان يمديٛما ذحية ذاىمرة ىمؾ َم٘مان همٝمف َم٘مقن َمـ ايمبٝماٞمات َمساويًا يمٔمدد طماليا ايمتخزيـ دم ىمؾ َم٘مان َم

 طمْمقط زمٝماٞمات - 8زمت ( - هم١من هذه ايمممحية ؽمٝم٘مقن هلا  1طماليا ختزيـ )

  Hard Drivesٓ حتتٖمظ زمٟمي َمٔمٙمقَمات أو زمٝماٞمات داطمٙمٜما زمٚمجرد إنمالق اجلٜماز ويمذايمؽ سمستخدم  إومراص ايمِمٙمبة  RAMوايمذاىمرة ايمــ

 أو ضمتك إومراص اظمرٞمة َمـ أصمؾ سمقهمغم َمساضمة ختزيٛمٝمة شمازمتة-  CDsأو إومراص اظمّمٕمقؿمة 
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-سمٔمٛمل ىمٙمٚمة ويمقج فمُمقائل أٞمف (  Random Access Memory)زمذاىمرة ايمقيمقج )ايمقصقل(ايمٔمُمقائل سمسٚمك   RAMايمذاىمرة ايمرام 

٘مان فمُمقائل َمٛمٜما ويمٝمس َمـ ايمرضوري أن يتؿ ومراءهتا زمْمريٗمة يٚم٘مـ ايمقصقل إلم أي َم٘مان دم ايمذاىمرة زمٛمٖمس ايمرسفمة ويٚم٘مـ ومراءة أي َم

 َمتقايمٝمة أو زمؼمسمٝمب َمٔمكم -

 وىمٝمػ سمٔمٚمؾ ؟ RAMإذا مما سمت٘مقن   

ذاىمرة إن روماومة ايمذاىمرة هل فمبارة فمـ دائرة َمت٘ماَمٙمة َم٘مقٞمة َمـ َماليكم ايمؼماٞمزؽمتقرات و اظم٘مثٖمات ، ايمؼماٞمزؽمتقر و اظم٘مثػ ي٘مقٞمان َمٔما طمٙمٝمة ايم

و هق َما خيزن همٝمف ومٝمٚمة أي رَمز أو   Byteزمت سمُم٘مؾ زمايت  8واضمد َمـ ايمبٝماٞمات و ايمبت هق أصٕمر وضمدة ذاىمرة و آل  bit و ايمتل سمُم٘مؾ زمت

 رومؿ، اظم٘مثػ حيتٖمظ زمٗمٝمٚمة ايمبت َمـ اظمٔمٙمقَمات و ي٘مقن اظمحتقى إَما صٖمر أو واضمد ، أَما ايمؼماٞمزؽمتقر همٝمٔمٚمؾ ىمٚمٖمتاح يمٙمتح٘مؿ هم١مَما يٗمرأ ضمايمة

- اظم٘مثػ ئمٚمؾ ىمحاهمٓمة يمإليم٘مؼموٞمات ، همٙمحٖمظ ومٝمٚمة واضمد دم طمٙمٝمة ايمذاىمرة همٝمجب َمٙمئ هذه احلاهمٓمة زماإليم٘مؼموٞمات اظم٘مثػ أو يٗمقم زمتٕمٝمغمها 

 و حلٖمظ ومٝمٚمة صٖمر جيب إهمراغ هذه احلاهمٓمة َمـ اإليم٘مؼموٞمات -

 

 

 وهل سمرصمع إلم ضمجؿ أو ىمٚمٝمة ايمبٝماٞمات ايمتل يٚم٘مـ ختزيٛمٜما دم وضمدة ذاىمرة َما-Memory Size   9ؽمٔمة ايمذاىمرة  -1

دم صمٜماز احلاؽمب هم١مهنا  RAMزمت(-وٞمٓمرًا ٓؽمتخدام َماليكم ايمبايتات َمـ ايمذاىمرة  8)ايمبايت يت٘مقن َمـ زمقضمدة ايمبايت سمٗماس ؽمٔمة ايمذاىمرة 

 - 128GBسمٗماس زمايم٘مٝمٙمق زمايت واظمٝمجازمايت أو اجلٝمجا زمايت وأفمعم ضمجؿ ومد وصٙمت إيمٝمٜما ايمرام إلم أن ضمجٚمٜما 

ذي يستٕمرق دم ايمقصقل إلم َم٘مان َما زمايمذاىمرة يمٙمٗمراءة َمٛمف أو ايم٘متازمة إيمٝمف يسٚمك زمزَمـ ايمزَمـ ايم (:Access speed)رسفمة ايمقيمقج  -2

ايمقيمقج إلم ايمذاىمرة أو رسفمة ايمذاىمرة -هذا ايمزَمـ ئمتػم فمٚمالً َمٜمام صمدًا يمتٗمٝمٝمؿ ومازمٙمٝمة ايمذاىمرة َمع اظم٘مقٞمات إطمرى دم صمٜماز احلاؽمب 

-أَما دم أصمٜمزة احلاؽمب احلديثة هم١من رسفمة َمٔمٓمؿ ايمذاىمرات  (ns)شماٞمٝمة ٞماٞمق  120إلم  70سمؼماوح زمكم   RAM-دم ايمسازمؼ ىماٞمت رسفمة 

 ٞماٞمق شماٞمٝمة أو أرسع - 500سمساوي 

 

ٕٞمف رزمام ختزن  chipsجيب فمٛمد َمسؽ ايمرام آزمتٔماد فمـ "هل اظمسئقيمة فمـ ختزيـ ايمبٝماٞمات حلكم ايمتٔماَمؾ َمٔمٜما Chips 9ايمممائح    -1

 "ؾمحٛمات َمـ صمسؿ اإلٞمسان سم٠مدي إلم فمْمؾ ايمرام 

  RAM propertyخصائصىىالذاكرةىالطذوائوظىى(5-2-3)

  RAM Componentsمكوناتىىىالذاكرةىالطذوائوظى(5-2-4)
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ختتٙمػ فمددها َمـ رام إلم أطمر زماطمتالف ٞمقفمٜما وهل ايمتل سمٗمقم زمتثبٝمت ايمرام وسمقصٝمٙمف دم َمٛمٖمذ  يمٙمرام فمعم ايمٙمقضمة ( PINS 9ٛمان )أؽم -2

 إم -

 و هل سمبكم ومتٝمز ٞمقع ايمرام- RAMختتٙمػ َما دم َم٘ماهنا زمكم أٞمقع ايمــهمتحة صٕمغمة 9   -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومها RAM  9يقصمد ٞمقفمان أؽماؽمٝمان َمـ ايمذاىمرة 

 -  DRAM (Dynamic RAM)ايمذاىمرة ايمديٛماَمٝم٘مٝمة  -1

 -  SRAM( Static RAM) ايمذاىمرة ايمساىمٛمة -2

  RAM Typeأنواعىىىالذاكرةىالطذوائوظىى( 5-2-5)
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 وهٛماك أٞمقاع أطمرى  َمـ  ايمذاىمرة  ايمرام  ومها 9  

 FPM DRAM - Fast Page Mode Dynamic Random Access Memory   9ذاىمرة     -3

ذاىمرة يبحث  زمداية فمـ َمقومع ايمبت اظمْمٙمقب َمـ ايمذاىمرة و فمٛمدَما حيدد وهل ايمٛمقع إصقم ايمذي ؿمقر َمٛمف ايمٛمقع إول ، وهذا ايمٛمقع َمـ ايم

بٝماٞمات َمقومٔمف يٗمقم زمٗمراءة   حمتقى هذا ايمبت ، وٓ يبدأ زمايمبت ايمتارم إٓ زمٔمد آٞمتٜماء َمـ ومراءة ايمبت إول ،  وسمِمؾ ايمرسفمة ايمٗمِمقى يمٛمٗمؾ ايم

همقيمت  َمـ  ايمْماومة  ايم٘مٜمرزمائٝمة  5-وحتتاج  الم    MB 64وأومٍم  ضمجؿ هق  َمٝمجازمايت دم ايمثاٞمٝمة -   176زماؽمتخدام هذا ايمٛمقع َمـ ايمذاىمرة إلم 

 -   pins 72وفمدد ايمــــسٛمقن هل 

 

 

 

 

 

 EDO DRAM - Extended Data-Out Dynamic Random Access Memory    9    ذاىمرة -4

اءسمف ، وهذا ايمٛمقع أرسع َمـ ايمٛمقع إول ، وسمِمؾ هذا ايمٛمقع يباذ زمايمبحث فمـ ايمبت ايمتارم زمٔمد حتديد َمقومع ايمبت إول و ومبؾ ايممموع زمٗمر

- وأومٍم    SIMMَمٝمجازمايت دم ايمثاٞمٝمة  -و يرىمب فمعم  ؾم٘مؾ  264ايمرسفمة ايمٗمِمقى  يمٛمٗمؾ ايمبٝماٞمات زماؽمتخدام هذا ايمٛمقع َمـ ايمذاىمرة إلم 

 ائٝمة -همقيمت  َمـ  ايمْماومة  ايم٘مٜمرزم  5-وحتتاج  الم     pins 72- وفمدد ايمــــسٛمقن هل   MB 32ضمجؿ هلا هل  
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 SDRAM - Synchronous Dynamic Random Access Memory   9ذاىمرة     -5

يٗمقم هذا  ايمٛمقع َمـ ايمذاىمرة زمٔمد حتديد َمقومع ايمبت اظمْمٙمقب ، زمايمقومقف فمعم ٞمٖمس ايمِمػ  اظمحتقي فمعم ذيمؽ ايمبت شمؿ يٗمقم زمايمبحث فمـ ايمبت 

جيد ايمبت ايمتارم َمرسمٖمٔمة ، و هذا يقهمر ايمقومت و يزيد َمـ رسفمة ايمذاىمرة  ايمتارم دم ٞمٖمس ايمِمػ َمٖمؼمضا  وصمقده هٛماك وسم٘مقن ٞمسبة اضمتامل أن

ـ َمٗمارٞمة َمع ايمٛمقع ايمسازمؼ ، و هذا هق ايمٛمقع اظمٛمتمم أن دم أصمٜمزة احلاؽمقب ، وسمِمؾ ايمرسفمة ايمٗمِمقى يمٛمٗمؾ ايمبٝماٞمات زماؽمتخدام هذا ايمٛمقع َم

ووصمقد ؾمٗمكم يمٙمؼمىمٝمب زمدل واضمد، أضمدمها زماظمٛمتِمػ متاَما وإطمر  -  Pins  168َمٝمجازمايت دم ايمثاٞمٝمة  -فمدد ايمسٛمقن   هق   528ايمذاىمرة إلم 

 .  MB 512-وأفمعم ضمجؿ وصٙمت  ايمٝمف هذه  ايمذاىمرة  هق  SIMM أو DIMM زمٟمول رزمع َمـ اإلزمر- هذه ايمذاىمرة سمٟمسمك زمُم٘مؾ

 

 

 

 

 

 RDRAM - Rambus Dynamic Random Access Memory9ذاىمرة   -6

َمٝمجاهرسمز   1600أو   800و سمِمؾ  رسفمتف     Rambus Channelؾ زمٝماٞمات رسيع صمدا يسٚمك هذا ايمٛمقع َمـ  ايمذاىمرة يستخدم ٞماوم

دم ايمٛمقع   إضمدث ومٙمٝمال َمـ ٞماومؾ ايمبٝماٞمات دم ٞمقع ايمذاىمرة ايمسازمؼ -وأومٍم  ضمجؿ  هلذه  ايمذاىمرة  هل   133َمٝمجاهرسمز أو  100زماظمٗمارٞمة َمع 

512 MB      ويرىمب  فمعم  ؾم٘مؾ  -RIMM   ل  وفمدد  ايمسٛمقن ه Pins184  - 
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و يم٘مٛمف خمِمص يمألصمٜمزة اظمحٚمقيمة  DRAMو هذا ايمٛمقع َمـ ايمذاىمرة هق ٞمٖمس ايمٛمقع  Credit Card Memory   9ذاىمــرة    -7

Notebook    أفمعم  ضمجؿ  وصٙمت  ايمٝمف  هذه  ايمذاىمرة هل-  GB64  - 

 

 

 

 

 

و هق أيّما َمـ  Notebook حٚمقيمة  وهذا ٞمقع آطمر خمِمص أيّما يمألصمٜمزة اظم PCMCIA Memory Card   9ذاىمـــرة   -8

 . 32GB-أفمعم ضمجؿ وصٙمت  ايمٝمف هذه ايمذاىمرة  هل    DRAMٞمقع 

 

 

 

 

 

9 و هق َمٗمدار ضئٝمؾ َمـ ايمذاىمرة خمِمص حلٖمظ إفمدادات ايمتٙمٖماز  و  ايمٖمٝمديق أو إفمدادات ايمٗمرص    Flash RAM  ذاىمـــرة -9

 - MB 512-وأومٍم  ضمجؿ  هلذه ايمذاىمرة  هل  دم أصمٜمزة احلاؽمقب  -ورسفمتٜما  طمٝمايمٝمة  صمدا    Hard Diskايمِمٙمب  
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  Multiport Dynamic Random Access Memoryزمـ 9و سمسٚمك أيّما   VRAM – Video RAM   ذاىمـــرة -10

( (MPDRAM  وهذا ايمٛمقع َمـ ايمذاىمرة خمِمص يم٘مروت ايمُماؾمة و  اظمرسفمات شمالشمٝمة إزمٔماد ، آؽمؿMultiport  صماء َمـ ضمٗمٝمٗمة

 ، َمٗمدار ايمذاىمرة  حيدد دومة ايمِمقرة و فمٚمؼ إيمقان - SAMو ايمثاين  RAMع َمـ ايمذاىمرة يستخدم ٞمقفمكم َمـ ايمذاىمرة، إول أن هذا ايمٛمق

 . GB8 وأفمعم ضمجؿ وصٙمت ايمٝمف  ايمذاىمرة  هل 

 

 

 

 

 

 9 هذا  ايمٛمقع خيتٙمػ  فمـ  إٞمقاع ايمباومٝمة    NVRAM (Non – Volatile Radom Access Memory)ذاىمــــــر ة    -11

اظمٛمتممة هذه    Memory Stickأو  دم    Flash Memoryزمٟمهنا  حتتٖمظ  زماظمٔمٙمقَمات  ضمتك فمٛمد اٞمٗمْماع  ايمتٝمار  وهل  َمستخدَمة دم  ايمــ

دم  ضمال  اؽمتخدام سمٝمار  ىمٜمرزمائل  َمتِمؾ َمٔمٜما  َمثؾ    SDRAM أو  DRAM اإليام  -وومد ئمػم  )يستخدم( هذا اظمِمْمٙمح  أيّما فمعم

ارية  -وضمتك أيّما  سمسٚمك  فمعم  ايمراَمات  اظمقصمقدة  دم  ىمروت  ايمُماؾمة  وايمتل يمدهيا سمٝمار ىمٜمرزمائل  يمٙمحٖماظ  فمعم ايمبْم    Batteryايمـــ

 ايمبٝماٞمات اظمقصمقدة فمٙمٝمٜما  -
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 :    RAMالأن  ؽمقف  ٞمممح زمايمتٖمِمٝمؾ  ايمٛمقفمكم  إؽماؽمكم  يمٙمذاىمرة  

 

أو إٞمٔماش ىمؾ همؼمة َمٔمٝمٛمة َمـ ايمقومت وإٓ همٗمدت   Refreshٔمرض يمٔمٚمٙمٝمة وؽمٚمٝمت هبذا آؽمؿ ٕهنا ٓزمد أن سمت  Dynamic RAMسمٔمٛمل 

ايمبٝماٞمات اظمقصمقدة هبا )حتتقي فمعم طماليا ذاىمرة سمت٘مقن َمـ زوج َمـ ايمؼماٞمزؽمتقرات واظم٘مثٖمات و حتتاج إلم إٞمٔماش َمستٚمر ٕن   Dataايمــ

أو اظم٘مثٖمات  Capacitorsل سمت٘مقن َمـ َمِمٖمقهمة َمـ ايمـــايمُمحٛمة ايم٘مٜمرزمائٝمة سمتالؾمك زمٔمد َمٗمدار ضئٝمؾ َمـ ايمزَمـ يٗماس زماظمقم شماٞمٝمة ( وه

وهذا َمٔمٛماه ضمدوث  0اظمخزن دم اضمدها إلم  1( هذه اظم٘مثٖمات سمٖمٗمد ؿماومتٜما زمبطء وإذا مل يتؿ ؾمحٛمٜما دورياً ومد سمتحقل ايمـــ Chips)سمقصمد دم 

زمايمْمبع هذا ئمٛمل   RAMَمـ ايمــGB 1  - وضع دم افمتبارك أٞمؽ إذا ؽمٚمٔمت ؾمخِمٝمًا يمديف َمثالً  Data Corruptionطمْماء َما يدفمك زمـ 

 - DRAMأهنا 

وزَمـ  Bus Speedوهل أزمْمٟم إٞمقاع َمـ ضمٝمث   2يتقاصمد هذا ايمٛمقع ايمٗمديؿ صمدًا دم ايمٙمقضمات إم ايمتل ىماٞمت سمدفمؿ َمٔماجلات زمٛمتٝمقم 

 -  MHz 33 سمٗمدر زمـ  Bus speed ايمقصقل يمٙمذاىمرة -ورسفمة ٞمٗمؾ ايمبٝماٞمات -  

 ٞمقع ايمرام وهلا دور دم رسفمة اجلٜماز 99إؾمٝماء ايمتل حتدد َمالضمٓمة 

1- Bus speed(   9هل رسفمة ٞمٗمؾ ايمبٝماٞمات وىمٙمام زاد رسفمة ٞمٗمؾ ايمبٝماٞمات  ىمٙمام زاد أداءRAM ) 

2- (FBS9)( وهل سمردد ايمٛماومؾ إَماَمل 9وهق فمبارة فمـ ىمٚمٝمة ايمبٝماٞمات اظمٚم٘مٛمة يمٙمدطمقل إلم ايمرامRAM دم ٞمٖمس ايمقومت وزمٛمٖمس )

 -MHzايمٙمحٓمة ويٗماس زمــ 

  وؽمٙمبٝمات ممٝمزاتDRAM  9 

 ىىDRAMالذاكرةىالدوناموكوظىىىى(5-2-5-1)
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 زمْمٝمئة دم رسفمتٜما - -2        ؽمٔمرها رطمٝمص -     -1

 -GB 32 أفمعم ضمجؿ هلا   -4حتتاج إلم ؾمحـ                                                                                -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SDR SDRAM     9ذاىمـــــــرة   -1

وهل سمتقاصمد دم يمقضمات إم  Single Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memoryاطمتِمار 

 Busو زَمـ ايمقصقل - هم٘مان ايمـــ  Bus speed- وهل أرسع َمـ ايمٛمقع إول َمـ ضمٝمث ال 4وزمٔمض زمٝمٛمتٝمقم  3ايمتل سمدفمؿ َمٔماجلات زمٝمٛمتٝمقم 

Speed   MHz/s  66   -   MHz/s 100 -    MHz/s 133  سمردد ايمٛماومؾ إَماَمل - (FBS) يٗمدر ب MHz 133  وضمجٚمٜما   -

وهذا .   CPU Clock Speed-وهل ٞمقع َمـ ايمذاىمرة يٚم٘مٛمف َمٔماجلة ايمبٝماٞمات زمرسفمة ؽمافمة اظمٔمايمج أو   MB 250إلم  MB 32َما زمكم  

)ػذد  DIMMهذه ايمذاىمرة سمٟمسمك زمُم٘مؾ  - Synchronousايمٛمقع َمـ ايمذاىمرة يٚم٘مٛمف ومراءة وىمتازمة ايمبٝماٞمات دم آن واضمد ىمام سمٔمٛمل ىمٙمٚمة 

ضمٝمث سم٘مقن  DIMM-وهٛما اضمب ان اذىمر َمٔمٙمقَمة فمـ ايمذاىمرة َمـ ٞمقع ( Pins 168 )ػذد اٌغْٕٛ  SIMM أو( Pins 168 اٌغْٕٛ 

 ذائح ايمذاىمرة َمـ أَمام وطمٙمػ يمقضمة ايمدوائر اظمْمبقفمة -

 ىىDRAM Typeذاكرةىالدوناموكوظىىىأنواعىالى(5-2-5-1-1)
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 وهلا  إصدارات  ورسفمات خمتٙمٖمة   ؽمقف  ٞمذىمرها  دم  اجلدول  ايمتارم  9

 

 

 

 

 

 

 ايمذي سمدفمٚمف  ايمٙمقضمة  اإلم - PCxxx))ٓ  زمد أن  سمتقاهمؼ  ايمرام  َمع  اإلصدار    SDR RAMؽ  يمذاىمرة َمالضمٓمة  9  فمٛمد  ذائ

 SDRAM  DDR9   ذاىمـرة  ايمـــ -2

وسمتقاصمد دم   (Double Data Rate Synchronous Dynamic Random-Access Memory)وهل اطمتِمار  يمــ

وهل  (  . X1 & X2) وهق  AMD(وَما ومبٙمٜما أو َمٔمايمج َمـ ذىمة Pentium 4يمقضمات ايمٙمقضمة إم  اخلاصة زماظمٔمايمج ايمٛمقع إول )

وهل َمٛماؽمبة يمٙمٚمستخدم َمـ (Access Time) وزَمـ ايمقصؾ يمٙمذاىمرة  (RAM BUS)َمـ ضمٝمث رسفمة( SD RAM) أرسع َمـ ايمــ

عم وهمٗمًا يمرسفمة اظمٔمايمج  - ويمٗمد اظمستخدم دم ٞماومؾ ايمبٝماٞمات اخلاص هبا ضمٝمث سمٔمْمل أداء أفم  Bandwidthضمٝمث ايمسٔمر - ضمٝمث سمؿ َمّمافمٖمة ايمــ

 َمـ ضمٝمث ايمتقاهمؼ وايمسٔمر -( RDRAM)ضمٙمت اظمٔمّمٙمة  ايمتل سمسببت هبا 
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 -  200-  (MHz/s )266  - (MHz/s )333  - (MHz/s) 400( MHz/s)هلاBus Speed    9ـايمـ

وزمداء   GB 1 إلم  MB 128زمكم   - أَما ضمجٚمٜما َما  MHz 333يٗمدر زمـــ  (FBS)- سمردد ايمٛماومؾ إَماَمل DDR 1إلم هٛما ىماٞمت سمسٚمك 

 . Pins  184وفمدد  ايمسٛمقن  هق  .  DIMM  َمـ هٛما - وٞمقع  ؾم٘مٙمٜما  هق  RAMيمـــ  GB 1  فمٌم 

 

 

 

 

 وهلذا  ايمٛمقع أيّما فمدة إصدارات ٞمذىمرها  ىمام  دم  اجلدول  ايمتارم  9
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 SDRAM  DDR 2    9    (Double Data Rate 2) ذاىمـــــــرة -3

 Pentium)  وهل سمتقاصمد دم يمقضمات ايمٙمقضمة إم  اخلاصة زماظمٔمايمج َمـ ذىمة إٞمتؾ ايمٛمقع ايمثاين َمـ DDR1  ٞمقع أضمدث وأرسع َمـوئمتػم

 Busهمقيمت - ايمــ 1.5 و وَمـ َمزاياها اؽمتٜمالك ايمْماومة ضمٝمث سمستٜمٙمؽ.   وَما زمٔمده ( X3)  وهق AMD وَما زمٔمده أو َمٔمايمج َمـ ذىمة(4

Speed  هلا :(MHz/s) 533 - (MHz/s )667 -  (MHz/s )800 - (MHz/s) 1066  سمردد ايمٛماومؾ إَماَمل  -(FBS)  يٗمدر

 .DIMM  وٞمقع  ؾم٘مٙمٜما  هق . pins  240وفمدد ايمسٛمقن  هق . GB 2  إلم MB 128-أَما ضمجٚمٜما همٜمق َما زمكم     MHz 830زمــــ 

 

 

 

 

 

 وهلا  فمدة    إصدارات   ٞمبٝمٛمٜما  دم  اجلدول  ايمتارم 9
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 SDRAM  DDR 3    9    (Double Data Rate 3) ـرةذاىمــــــ -4

فمعم ايم٘مثغم َمـ اظمزايا ايمتٗمٛمٝمة وذايمؽ زماظمٗمارٞمة زمقضمدات ايمذاىمرة ايمسازمٗمة وزمايمٛمسبة يمٔماَمؾ اؽمتٜمالك ايمْماومة همٗمد سمِمؾ إلم   DDR3حتتقي ايمذاىمرة 

V 1.5  همٗمط  - زمٝمٛمام ارسمٖمٔمت ايمرسفمة زمُم٘مؾ َمٙمحقظ  -  همايمــBus speed  َمـMHz 800  إلم  (MHz/s)  1600 و سمردد ايمٛماومؾ -

 DDR2-وهق يُمبف ؾم٘مؾ  GB 8 إلم   GB1- أَما ضمجٚمٜما همٜمق َما زمكم   GHz1  أي أىمثر َمـ MHz 1026 يٗمدر ب (FBS)إَماَمل 

 DIMM  وٞمقع  ؾم٘مٙمٜما  هق.  pins 240سمٗمريبًا - فمدد ايمسٛمقن  اظمقصمقدة  فمٙمٝمٜما  هل 

 

 

 

 

 دول  ايمتارم  9وهلا  أيّما فمدة  إصدارات  ٞمبٝمٛمٜما  دم  اجل

 

 

 

 

 

 

 ؟ DDR 2  وDDR 3  و DDR 1 س. ىمٝمػ ٞمٖمرق زمكم رام

همٔمدد أؽمٛماٞمف هل   DDR 3أَما  240همٜمل   DDR 2 أَما ايمــ.     184 هل  DDR 1 ضمٝمث أن فمدد أؽمٛمانَمـ فمدد إؽمٛمان -   -1

 (أيّمًا-Pinsؽمٛماً ) 240
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 - صٕمغمة DDR 3و   DDR  2- أَما دم ىمبغمة  DDR 1يمٙمـــ   chipsايمـــ   -2

 

 

 

 

 

 

 

 َمـ  طمالل  ايمٖمتحات  اظمقصمقدة  أؽمٖمؾ  ايمذاىمرة   99 ىمام  دم ايمِمقرة  ايمتايمٝمة  9 -5
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 َمـ  طمالل  ايمٖمقيمتٝمة  ايمتل  سمستٜمٙم٘مٜما  ايمذاىمرة  9  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ RAMس. ىمٝمػ ٞمريد أن ٞمٔمرف هذه ايمٙمقضمة إم َماذا يرىمب فمٙمٝمٜما   َمـ أي ٞمقع  أٞمقاع  ايمذاىمرة 

 9 صقرة سمقضح ذيمؽRam  9ايمذي  يرىمب  فمٙمٝمف  ايمذاىمرة     Slotقيمتٝمة ايمتل سمستٜمٙم٘مٜما ايمذاىمرة  و  اظم٘متقزمة  فمعم  ايمُمؼ ج. فمـ  ؿمريؼ  ايمٖم
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 َما ايمٖمائدة َمٛمٜما ؟ chipsٞمجد ومْمٔمة أظمٛمٝمقم فمعم ايمــ  RAMس. دم زمٔمض َمـ أٞمقاع  ايمذاىمرة  

 َمـ ايمتٟمشمغمات اخلارصمٝمة chipsوحيٚمل ايمــ ( RAM) ج. هذا يسٚمك زماظمُمتت ئمٚمؾ فمعم ختٖمٝمػ درصمة ضمرارة ايمرام

 

 

 

 

 

 اجلديدة  SDRAM  DDR 4   9    (Double Data Rate 4) ذاىمـــــــرة -5

يمدهيا زمٛمٝمة خمتٙمٖمة، وهذا ئمٛمل أٞمٛما ؽمٛمحتاج الم يمقضمة أم خمتٙمٖمة، يمذا ٓ يٚم٘مـ زمبساؿمة جمرد وضٔمٜما دم أٞمٓمٚمتٛما ايمٗمديٚمة اظمخِمِمة  DDR4زمايمْمبع 

 .  DIMM-وٞمقع ؾم٘مٙمٜما    DDR4س٠مال اظمْمروح هق هؾ اظمسٟميمة سمستحؼ سمرومٝمة أٞمٓمٚمتٛما اظمستٔمٚمٙمة إلم - ويم٘مـ، ايمDDR3ل 

DDR4  ؽمقف سمستٜمٙمؽ همٗمط َما يِمؾV 1.2  ىمام ذىمر اظمقومع اظمُمار ايمٝمف آٞمٖما، وسمتٚمٝمز ىمذيمؽ زمرسفمة َمّمافمٖمة يمتٙمؽ ايمتل متٝمز هبا ايمذاىمرة

DDR 3.  DDR4  ؽمقف سمٔمٚمؾ فمعم أؽماس رسفمة ايمذاىمرةMHz 2133  ووصمقد ،GB 4  ىمحد أدٞمك حلجٚمٜما  يٚم٘مٛمٛما أن ٞمرى أن

DDR4  أرسع َمـ  ٪100هلDDR3 أىمثر ضمجؿ  َمـ  ٪300و  ٪20، وسمتْمٙمب ؿماومة أومؾ زمٛمسبةDDR3.  َمٗمارٞمة َمعDDR4 ،

DDR3 ؽمقف سم٘مقن زمٚمِمٖمقهمة أصٕمر يسٚمح يمٙمٚمزيد َمـ ايمذاىمرة داطمؾ ىمؾ وضمدة ذاىمرة فمُمقائٝمة (RAM)   وىمذيمؽ أيّما يٚم٘مٛمٜما ل

DDR4 يم٘مؾ وضمدة- ضمسٛما، اهنا ضخٚمة وَمرسمكم َمـ  نمٝمٕمازمايت 16ؽمتٝمٔماب َما يِمؾ إلم اDDR3 ( يٚم٘مـ أن سمقهمرGB8  وفمدد  ايمسٛمقن-)

 - pins 284هل 
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 Laptop  \Netbook  9اظمقصمقدة  فمعم  ايم٘مٚمبٝمقسمرات  اظمحٚمقيمة      RAMايمذاىمرة  

 SO DIMMٕٞمقاع  ايمسازمٗمة  ---   ايمٖمارق  هق  ضمجٚمٜما  ايمِمٕمغم  --  وأيّما  سمٟميت  فمعم  ؾم٘مؾ  هل ٞمٖمسٜما  ٞمٖمس  اظمقاصٖمات  ٕي  ٞمقع َمـ  ا

 .  Mini DIMMزم٘ماهمة  أٞمقافمٜما  يستخدم  دم  ايم٘مٚمبٝمقسمرات  اظمحٚمقيمة -- وايمذي  يسٚمك  أيّمًا      RAMهذا  ايمُم٘مؾ َمـ  ايمذاىمرة  

و  .   Pins 144ػذد عٕٛٔٙب ٘ٛ    SDR  SDRAMقيمة    9   همذاىمرة   وأيّما آطمتالف  دم فمدد  ايمسٛمقن  دم ايم٘مٚمبٝمقسمرات  اظمحٚم

 .   .   Pins 200 ػذد عٕٛٔٙب ٘ٛ   DDR2 SDRAMوذاىمرة    .   Pins 200 ػذد عٕٛٔٙب ٘ٛ   DDR1 SDRAMذاىمرة   

 . Pins 256ػذد عٕٛٔٙب ٘ٛ    DDR4 SDRAMوذاىمرة    .   Pins 204ػذد عٕٛٔٙب ٘ٛ   DDR3 SDRAMوذاىمرة   
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 َما  هل  أهؿ  اإلصدارات )اظمقديالت(  اظمقصمقدة دم ايمسقق  ايمٝمٚمـ  ؟س.  

 ج .  
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 ؟  DIMM –SIMM-SO DIMM –RIMMَما  ايمٖمرق  زمكم  إؾم٘مال س. 

دم دم إٞمٓمٚمة ايمدافمٚمة يمٙمـ سمستخ Pin 72ايمتل زمـ  9SIMM  ايمـ   Single In-Line Memory Moduleسمٔمٛمل  SIMM   ,ج. 

Bit 32  ويقصمد ٞمقفمان َمـ ايمـ SIMM  ٞمقع زمـ pin30  وأطمر زمـpin 72 ايمـ - Pin30  يدفمؿ data-bits 8 زمٝمٛمام ايمـ Pin 72  يدفمؿ

إهمّمؾ زمت دم ايمدورة ايمقاضمدة و 64طماصة إن ىمان ئمٚمؾ زمتٗمٛمٝمة CPUوزمايمتٟمىمٝمد سمُم٘مؾ فماَمؾ ذو أمهٝمة دم دفمؿ اظمٔمايمج    data-bits 32ايمـ 

ايمتل  متتٙمؽ   SDR SDRAMَمـ  ٞمقع    RAM-  َمثؾ  هذا  ايمُم٘مؾ  هق  ايمذاىمرة  Pin 72دم إداء َمـ ضٚمـ هذان ايمٛمقفمان   هق ايمـ 

pins  72   ونمايمبا ايمممائحChips     ايمتل  دم  هذا ايمٛمقع َمـ ايمذاىمرةRAM   -  ًسمٟميت  زماجتاه  واضمد- وهذا  ايمُم٘مؾ  ئمتػم  ومديؿ ٞمسبٝما 

- DIMM لسمٔمٛم Dual In-Line Memory Module   : ايمـ DIMM  ايمتل زمـpin 168  سمستخدم دم ايم٘مٚمبٝمقسمرات

 333وهل سم٘مقن َمـ  MHzوحتديدًا سمستخدم دم ايمٔمادة زمايمسغمهمرات وايم٘مٚمبٝمقسمرات اظمٛمزيمٝمة -- وسمٗماس ايمرسفمة زمايمـ  bit 64ايمدافمٚمة يمٙمـــ 

سمٟميت  زماجتاهكم -وَمـ أَمثٙمة  هذا  ايمٛمقع     RAMتل  دم  هذا ايمٛمقع َمـ ايمذاىمرة  ايم   Chipsَمٝمجاهرسمز - و سمٟميت  ايمممائح  800َمٝمجاهرسمز وضمتك 

 وَما  همقق واظمستخدَمة ايم٘مٚمبٝمقسمرات  اظم٘متبٝمة  وايمسغمهمرات -   DDR1َمـ  اإلؾم٘مال  هل 
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-  SO-DIMM  وسمٔمٛمل Small Outline Dual In-Line Memory Module 9 سمٔمتػم  ٞمسخة َمِمٕمرة  يمٙمــ DIMM 

 .  زمت زمايمٛمسبة يمٙمٛماومؾ اخلاص زمايمذاىمرة  - وسمستخدم  دم   ايم٘مٚمبٝمقسمرات اظمحٚمقيمة 64و  32تان وهل سمدفمؿ ايمرسفم

- RIMM    9 وسمٔمٛملRambus  In-Line Memory Module    9هذا ايمُم٘مؾ  يُمبف سمٗمريبا  ايمُم٘مؾDIMM   واؽمتخدَمت

ويستخدم    MHz   800ٝماٞمات  الم  ؽمـ  -وسمِمؾ رسفمة  ٞمٗمؾ ايمب Pins 184ايمتل  حتتقي فمعم     RDRAMهمٗمط يمذاىمرة َمـ  ٞمقع  

-وفمٝمب  هذا ايمٛمقع  َمـ  اإلؾم٘مال هق  أٞمف يتْمٙمب  إؾمارة  َمستٚمرة  -  وإذا  ىمان   4فمادة فمعم  ايمٙمقضمات  اإلم  ايمتل  سمدفمؿ  َمٔمايمج  زمٛمتٝمقم 

فمٙمٝمف  هذا  ايمٛمقع  وإٓ همٙمـ   يدفمؿ  هذا  ايمٛمقع  فمعم  ايمٙمقضمة  إم  همٟمٞمف جيب  أن ٓ  ي٘مقن  همارنما  وسمرىمب  Slotهٛماك  أىمثر  َمـ  ؾمؼ 

دم  أي ؾمؼ  يمٝمس  يمديف  ذاىمرة  ذات   C-RIMMئمٚمؾ زمُم٘مؾ  صحٝمح  وزمايمتارم  جيب  فمعم  اظمستخدم  آؽمتٖمادة  َمـ  وضمدات      

 - RIMMايمُم٘مؾ 

- SO-RIMM  9 هق  ايمُم٘مؾ  اظمِمٕمر  يمـــRIMM    ؽمـ 160ويمديفPins  وهذا  ايمُم٘مؾ َمستخدم  دم  أصمٜمزة  ايم٘مٚمبٝمقسمر 

 .  Laptop Computerاظمحٚمقيمة  
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( وهل ٞمقع َمـ SRAM( و اطمتِمارًا ) Static Random Access Memory: ذاىمرة ايمقصقل ايمٔمُمقائل ايمساىمٛمة )زماإلٞمجٙمٝمزية

 Refreshذاىمرة ايمقصقل ايمٔمُمقائل سمِمٛمع َمـ َمقاد ٞمِمػ ٞماومٙمة - ضمٝمث أن سمسٚمٝمتٜما زمايمساىمٛمة سمٔمٛمل أهنا يمٝمست زمحاصمة إلم إفمادة إٞمٔماؾمٜما 

 زمُم٘مؾ دوري َمثؾ ذاىمرة ايمقصقل ايمٔمُمقائل ايمديٛماَمٝم٘مٝمة ضمٝمث أهنا سمستخدم دائرة َمٕمالق يمتخزيـ ايمبٝماٞمات -

زمٟمهنا أرسع )ذات رسفمة ويمقج فمايمٝمة  SRAMهل ٞمقع آطمر َمـ أٞمقاع ايمذاىمرة ايمتل سمستخدم دم أصمٜمزة احلاؽمقب سمتٚمٝمز ايمـ  SRAMايمذاىمرة 

َمساضمة أىمػم فمعم ايمٙمقضمة إم يمتخزيـ ٞمٖمس   SRAM-سمتْمٙمب ايمــ DRAMٖمة َمـ أىمثر ىمٙم  SRAM-ويم٘مـ    DRAM(َمـ ايمذاىمرة 

 - DRAMىمٚمٝمة ايمبٝماٞمات ايمتل ختزهنا ايمـ

 - ( CACHE Memory) زمُم٘مؾ رئٝمز دم زمٛماء ايمذاىمرة ايمٖمقرية SRAMسمستخدم ايمــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىىSRAM( Static RAM)الذاكرةىالداكنظىىىى(5-2-5-2)



 

 
203 

 انذهاب اىل انفهزس

 ا اهمٔمؾ ؟يمق ىمان فمٛمدي رام فمعم اجلٜماز وأردت أن أضٝمػ فمٙمٝمٜما رام أطمرى !!! َماذؽم٠مال . 

 وٞمٖمس ايمٛمقع-  Bus Speed (PCxxxx)زم٘مؾ زمساؿمة جيب فمٙمٝمؽ أن سمٟميت زمرام َمتقاهمٗمة َمع ايمرام إولم دم ايمــ ج.   

 اظمقصمقد فمٙمٝمف ايمرام إولم ايمٗمريبة  َمـ  اظمٔمايمج- Slotويٛمِمح فمٛمد إضاهمتٜما أن سمّماف فمعم ٞمٖمس يمقن ايمُمؼ 

إطمر  Slot(-فمٛمد إضاهمة رام أطمرى يٖمّمؾ أن سمّماف فمعم ايمُمؼ 1يمقٞمف أصٖمر)رومؿ ايمذي Slotيمق ىمان ايمرام إولم َمرىمبة فمعم ايمُمؼ همٚمثال 

-ىمام  دم  ايمِمقرة  أؽمٖمؾ  9 وسمسٚمك هذا زمتٗمٛمٝمة  4رومؿ  Slotايمثاٞمٝمة فمعم ايمُمؼ  2(-وايمٔم٘مس إذا ىماٞمت فمعم ؽمٙمقت رومؿ3ايمذي يمقٞمف أصٖمر )رومؿ

دم َمٔماجلة همإطمر  Slotزمدل ؽمٙمقت واضمد  -همبٝمٛمام يٗمقم ؾمؼ  Slot 2وسمٔمٛمل سمقزيع َمٔماجلة ايمبٝماٞمات فمعم ؾمٗمكم "  Dual Channel " ال

 يٗمقم زمٚمٔماجلة زمٝماٞمات أطمرى دم ٞمٖمس ايمقومت-

 -"احلجؿ"جيب أن سم٘مقن ايمذاىمرسمكم َمـ  ٞمٖمس ا يمسٔمة  Dual Channelفمٛمد اؽمتخدام سمٗمٛمٝمة ال  ,9َمالضمٓمة 

 

 

 

 

 

 

 dual ٘مان ايمرام ايمثاٞمٝمة ويم٘مـ ؽمقف سم٘مقن يمٝمس زم٘مٖماءة الأَما إذا ىمان ؾمٗمقق ايمرام يمقهنا واضمد همال يقصمد هٛماك َمُم٘مٙمة  -ضع دم أي َم

channel . دم ايمُمؼ  ايمٗمريب َمـ اظمٔمايمج -ىمام دم صقرة 9 "ضمجؿ"ويم٘مـ يٛمِمح زمقضع ايمرام إىمػم ؽمٔمة 
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 ؟RAMهؾ ٞمستْمٝمع  أن  ٞمّمع َما ٞمريد َمـ  ايمذاىمرة  ؽم٠مال .

صمٝمجا -هم١مهنا  ٓ   3 و ايمٙمقضمة إم احلد إومٍم يمف GB 4 ّمع راَمتكم زمسٔمة وأردٞما أن ٞم 4َمثال  Slotإذا ىمان دم ايمٙمقضمة إم فمدد ايمُمٗمقق  ج. 

يمٙمقضمة إم -أي ىمتٙمقج يٟميت َمٔمٜما أو َمـ طمالل   Manual- وٞمٔمرف ذيمؽ َمـ طمالل ايمــ     GB 4 همٗمط  َمـ  ايمــ  GB 3سمُمٕمؾ  آ  ايمـــ 

 - ىمام دم ايمِمقرة 9"َمقومٔمٜما فمعم اإلٞمؼمٞمت

 

 

 

 

 

 

: وذىمة -   Micron - وذىمة  kingSton 9: هذه أهمّمؾ ذىمة -و ذىمة  Samsung:  دا  َمٛمٜما  ذىمة هٛماك  ذىمات  ىمثغمة  صم

VData  وذىمة-  :Spectek و ذىمة-   :TwinMOS   وذىمة -:OCZ و ذىمة-  :CORSAIR و ذىمة- :G.SKILL 

-وذىمــة Powerchip   9 ىمة  9-وذ Elpida :  -وذىمة    Hynix-وذىمة infineon  9- وذىمة  ATP    9 :  -وذىمـة

ProMos/Mosel Vitelic  9 وذىمـــة-Nanya   9 وذىمــة-Winbond    9وذىمـــة -Elite   - 

 

  صٖمارات ؿمـقيـــٙمة - أَما دم ايمٙمقضمة إم احلديثة فمٛمدَما  2أو   3أول َما أسمُمٕمؾ احلاؽمقب سمٔمْمل  "ايمٗمديٚمة"دم ايمٙمقضمة إم  -91ايمٔمْمؾ

 أضمد أؽمباب إفمادة سمُمٕمٝمؾ اجلٜماز -  -2-  "ىمان ايمُماؾمة مل سمُمتٕمؾ "رء فمعم ايمُماؾمة - سمُمٕمؾ اجلٜماز ٓ يٟميت أي 

 -"ؾماؾمة اظمقت"أضمد أؽمباب ـمٜمقر ايمُماؾمة ايمزروماء  -3

فمٙمٝمٜما نمػمة همتٗمقم زمٖم٘مٜما وزمتٛمٓمٝمٖمٜما وسمرىمٝمبٜما َمرة أطمرى زماظم٘مان ايمِمحٝمح أو  9RAM هذه اظمُماىمؾ وإفمراض 9رزمام ي٘مقن دم ايمذاىمرة  احلؾ 

 وذيمؽ زمتٕمغم يمقن ؽمـ َمـ أؽمٛماهنا إلم ايمٙمقن إؽمقد-  ( ومد ضمرومتRAMإلم ؾمؼ  أطمر- أو ومد سم٘مقن ايمرام )  Slotؼ سمٕمغم ايمُم

  RAM Companiesالذركاتىىالمصنطظىىللذاكرةىىى(5-2-6)

  RAM Crashاألرطالىالذائطظىىفيىىالذاكرةىىىى(5-2-7)
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  9فمدم سمرىمٝمب ايمرام أو فمدم وضٔمٜما زمايمُم٘مؾ ايمِمحٝمح -ايمسبب 9رٞمكم َمتِمؾ -    ايمٔمْمؾ 

 9 ايمتٟمىمد َمـ سمرىمٝمب ايمرام -اإلصمراء

  زمٔمد ايمتٟمىمد َمـ أن ايمٔمْمؾ يمٝمس زمسبب ايمُماؾمة أو ايم٘مرت ي٘مقن آضمتامل  ايمتارم هق  9ايمسبب 9مل يٓمٜمر أي رء زمٔمد سمرىمٝمب ايمرام -   ايمٔمْمؾ

 9اؽمتبدال ايمرام - اإلصمراء ايمرام  

  ايمٔمْمؾ( 9 سمٔمٙمٝمؼ اجلٜمازHANG   9) 9 وهل أىمثر اظمُماىمؾ ايمتل حتِمؾ دم اجلٜماز وسم٘مقن َمسبباهتا إَما ىمرت ايمُماؾمة أو ايمرام - ايمسبب 

 تبداهلا -9 إذا ىماٞمت ايمرام جيب اؽماإلصمراء 

 9 9 فمدم سمرىمٝمب ايمرام زمُم٘مؾ ؽمٙمٝمؿ -ايمسبب ضمجؿ ايمذاىمرة اظمدون فمعم ايمُماؾمة نمغم ؽمٙمٝمؿ -   ايمٔمْمؾ 

 9همؽ وسمرىمٝمب ايمرام َمـ صمديد -اإلصمراء 

  9 فمْمؾ دم ىمرت ايمُماؾمة أو ايمرام -ايمسبب 9ـمٜمقر ضمروف نمريبة فمعم ايمُماؾمة أو طمْمقط فمعم ؽمْمح اظم٘متب - ايمٔمْمؾ 

 هلا -9إذا ىماٞمت ايمرام اؽمتبداإلصمراء 

  ايمٔمْمؾ( 9 ـمٜمقر رؽمايمةInsufficient Memory -ايمذاىمرة نمغم ىماهمٝمة ) 9 سمُمٕمٝمؾ فمدد ىمبغم َمـ اظمٙمٖمات أو ايمػماَمج -ايمسبب 

 9نمٙمؼ أىمػم فمدد مم٘مـ َمـ ايمػماَمج أو زيادة دم ؽمٔمة ايمرام )رام صمديدة ضمجؿ ختزيٛمٜما أىمػم زمجاٞمب إولم( -اإلصمراء 

 ؟ RAMىمٝمػ  يتؿ  همحص واطمتبار ايمرام س.  

 زمٔمد سمرىمٝمب ايمرام وفمٚمؾ اجلٜماز زمِمقرة ؽمٙمٝمٚمة هٛماك ؿمرق يمٖمحص ومقة ايمرام وإَم٘ماٞمٝمتٜما 9 .ج

(وسمٔمٙمٝمؼ MICROSOFT OFFICE WORDسمُمٕمٝمؾ أي زمرٞماَمج ٞميص َمثؾ ايمقرد )  -2سمُمٕمٝمؾ فمدد ىمبغم َمـ ايمػماَمج -           -1

 جلٜماز أىمثر َمـ َمرة -إفمادة سمُمٕمٝمؾ ا -3يمقضمة اظمٖماسمٝمح أي َمٖمتاح وسمرىمف همؼمة َمٔمٝمٛمة َمـ  ايمقومت -      
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 Read Only  Memory  ((ROM 9سمٔمريػ ايمذاىمرة اظمٗمروءة همٗمط 9 

وٞمٓمام ايمتُمٕمٝمؾ  اخلاص  زماجلٜماز وهل ذاىمرة دائٚمة ٓ سمٖمٗمد زمٝماٞماهتا فمٛمد   Biosفمبارة فمـ ذاىمرة َمثبتف فمعم ايمٙمقضمة إم َمٜمٚمتٜما ختزيـ زمرٞماَمج هل 

 اٞمٗمْماع ايمتٝمار ايم٘مٜمرزمائل -

ذاىمرة إيم٘مؼموٞمٝمة ٓ ٞمستْمٝمع ايمتٕمٝمغم دم حمتقياهتا وحتتقي فمعم َمٔمٙمقَمات َمقضقفمة َمـ ومبؾ ايمممىمة اظمِمٛمٔمة يمٙمجٜماز )أو يمٙمقضمة فمبارة فمـ أو هل 

 ( يمٙمجٜماز وايمٗمٝمام زمبٔمض ايمقـمائػ ايمرضورية إطمرى -Biosإم( - سمٖمٝمد هذه اظمٔمٙمقَمات دم فمٚمٙمٝمة ايمتُمٕمٝمؾ إويمٝمة )

ٔمٙمقَمات هبا دم سمرىمٝمبٜما ايمداطمٙمٝمة ويمٝمس دم صقرة همقيمت ىمٜمرزمائل َمثؾ َما هق احلال دم ايمذاىمرة وضمدة ختزيـ إيم٘مؼموٞمٝمة يتؿ ختزيـ اظمأو هل 

RAM  وفمعم ذايمؽ سمٔمتػم وؽمٝمٙمة ختزيـ دائٚمة -وايمذاىمرة-ROM   سمٔمتػم ذاىمرة ومراءة همٗمط ٕٞمف ٓ يٚم٘مـ َمسح َما هق خمزن هبا أو إضمالل حمٙمف

 َمة َمٛمٜما دم وومت ومٙمٝمؾ -زمٚمٔمٙمقَمات أطمرى -وهل ذاىمرة رسئمة يٚم٘مـ ومراءة أي َمٔمٙمق

- offأو  onسم٘مقن َمقصمقدة دائام، ؽمقاء أىماٞمت ايمْماومة دم وضع  ROMإن ايمٗمٝمؿ اظمخزٞمة   دم ايمذاىمرة (Performance  9َمـ  ضمٝمث  إداء)

ٓ سمّمٝمع- أن سمزال َمـ احلاؽمقب، خيزن فمٙمٝمٜما يمٖمؼمة زَمٛمٝمة نمغم حمددة شمؿ سمٔماد إلم احلاؽمقب، وايمبٝماٞمات اظمخزٞمة همٝمٜما  ROMيٚم٘مـ يمٙمذاىمرة 

 وهلذا ايمسبب ٞمدفمقها زمايمتخزيـ نمغم ايمٗمٙمؼ)أَمـ( -

ٓ يٚم٘مـ أن سمٔمدل زمسٜمقيمة، همٜمل َمزودة زمٛمٓمام أَمان ضد سمٕمٝمغم حمتقياهتا- ويمـ  ROMاحلٗمٝمٗمة أن ذوا ىمر ( Security  9َمـ  ضمٝمث  إَمـ )

 ٞمجد ذوا ىمر َمِمازمة زمايمٖمغموؽمات آ  احلديثة  َمٛمٜما  وومت  فمٚمؾ  حتديث  هلا  -

 

ؾ هذه ايمذواىمر  دم ختزيـ ايمػماَمج ايمتل سم٘مقن فمعم َمستقى ايمٛمٓمام، وايمتل ٞمريدها ان سم٘مقن َمتقهمرة دم احلاؽمقب دم مجٝمع إوومات -اظمثال سمستٔمٚم

 ( دم احلاؽمبات ،وايمتل يٚم٘مـ اؽمتخداَمٜما إلومالع ٞمٓمام احلاؽمقب-BIOSإىمثر ؾمٝمقفما هلذه ايمذواىمر هل ذحية ايمبٝمقس )

 

اىمرة ايمروم سمت٘مقن َمـ ؾمب٘مة َمـ ايمِمٖمقف وايمٔمقاَمٝمد، ويم٘مـ فمٛمد ايمتٗماء ايمِمٖمقف زمايمٔمقاَمٝمد ٞمجد أن ايمروم خمتٙمٖمة ىمام دم ايمذاىمرة ايمرام هم١من ايمذ

دم ايمروم وايمذي يٗمقم زمقصؾ  diodeىمٙمٝما فمـ ايمرام، همحٝمث ٞمجد سمراٞمزؽمتقر فمٛمد ٞمٗمْمة ايمتٗماء ايمِمػ وايمٔمٚمقد دم ايمرام، ٞمجد زمدٓ َمٛمف ديقد 

، أَما إن ىمان اظمحتقي صٖمر همب٘مؾ زمساؿمة ٓ يقصمد ديقد وٓ يتِمؾ ايمِمػ 1اظمتٗماؿمٔمان فمٛمدها يساوي  ايمِمػ َمع ايمٔمٚمقد إذا ىمان حمتقى اخلٙمٝمة

 (READ ONLY MEMORY) ROMالذاكرةىالمػروءةىفػطىىىى(5-3)

 ROM الذاكرةىالمػروءةىفػطىىادتخداماتىىى(5-3-1)

 ROM كوفىتطملىىىالذاكرةىالمػروءةىفػطىىى(5-3-2)
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يمروماومة زمايمٔمٚمقد فمٛمد طمٙمٝمة ايمتٗماؿمع، وزمايمتارم ٞمرى أن سمُم٘مٝمؾ روماومة ايمذاىمرة وختزيـ ايمبٝماٞمات فمٙمٝمٜما يتؿ طمالل همؼمة ايمتِمٛمٝمع ويِمبح سمٕمٝمغم حمتقى ا

 َمستحٝمؾ زمٔمد إمتام ايمتِمٛمٝمع-

 

( إؽمؿ  ايمممىمة اظمِمٛمٔمة ROMة   َم٘متقب فمعم ايمذاىمرة)دم ايمِمقر

 وهذا ئمٛمل أن ايمبايقس هق ايمروم(   .  Bios)يمٛمٓمام ايمبايقس  

(ROM )  وايمروم هقBiosىى. 

 

 

              RAM               ROM اظمٚمــــٝمزات                

فمبارة فمـ ذاىمرة سمسٚمح زمايمٗمراءة وايم٘متازمة  ايمتٔمريػ

 فمٙمٝمٜما

ة فمـ ذاىمرة ختزن همٝمٜما ايمبٝماٞمات دم هل فمبار

َمِمٛمٔمٜما و ٓ يٚم٘مـ ظمستخدم احلاؽمب أن 

يٕمغمه زمٔمد ذيمؽ زمؾ ي٘متٖمل زمٗمراءة حمتقيات 

 هذه ايمذاىمرة

 ٓ                                 ٞمٔمؿ                                يٚم٘مـ ايم٘متازمة فمٙمٝمٜما زمقاؽمْمة اظمستخدم 

اظمستخدم يٚم٘مـ ايمٗمراءة زمقاؽمْمة             ٞمٔمؿ                                 ٞمٔمؿ                                

 أزمْماء                               أرسع                             ايمرسفمة

 خمزن  َم٠مومت  )ورسيع(  يمٙمبٝماٞمات  ايمتل   آؽمتٔمامٓت ايمُمائٔمة

 ٔماَمؾ يتٔماَمؾ  َمٔمٜما  اظمٔمايمج  أو يتقومع  أن  يت

 َمٔمٜما  ومريبا  -

 BIOSختزيـ زمرٞماَمج  ايمبايقس 

 يمٙمقضمة  إم 

سمبٗمك  ايمبٝماٞمات دم ايمروماومة يمٖمؼمة ؿمقيٙمة )ٓ  سمٖمٗمد  ايمبٝماٞمات  زمٚمجرد  إؿمٖماء  احلاؽمب سمٔمرض ايمبٝماٞمات يمٙمتٙمػ              

هنائٝمة سمٗمريبا( وٓ يٚم٘مـ  سمٕمغمها  دم  

 ايمٕمايمب 

 

 ىىRAMوبونىىالذاكرةىىىROMماىىالغرقىىبونىالذاكرةىىى(5-3-3)
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 ـ زمراَمج احلاؽمقب ايمٖمرفمٝمة ايمتل سمتٙمخص دم َما يقم9وحتتقي ذاىمرة ايمٗمراءة همٗمط فمعم فمدد َم

   POSTايمــــايمـتٟمىمد َمـ ؽمالَمة صمٜماز احلاؽمقب وؽمالَمة ايمقضمدات اظمتِمٙمة هبا فمٛمد زمداية سمُمٕمٝمؾ اجلٜماز فمـ  ؿمريؼ زمرٞماَمج   -1

 (-power on self-test)  اطمتِمارا زمــ

 -setupسمقصٝمػ اظم٘مقٞمات اظمادية وإفمدادها فمـ ؿمريؼ زمرٞماَمج اإلفمداد  -2

 -BIOSسمُمٕمٝمؾ اظم٘مقٞمات اظمادية زمقاؽمْمة ايمٛمٓمام إؽماد يمإلدطمال واإلطمراج  زمدء -3

 -RAMإلم ذاىمرة ايمٗمراءة وايم٘متازمة  BOOTٞمٗمؾ َمٙمٖمات ٞمٓمام ايمتُمٕمٝمؾ َمـ ايمٗمرص  -4

 

وهق ٓ يٚم٘مـ سمٕمٝمغم حمتقياسمف زمٚمجرد طمروصمف َمـ اظمِمٛمع ويستٔمٚمؾ يمألؾمٝماء ايمتل يمـ سمتٕمغم  9( ROMذاىمــــــرة  ايمروم ايمتٗمٙمٝمدي ) -1

، ضمٝمث ٓ يٚم٘مـ ايم٘متازمة فمٙمٝمف أو سمٕمٝمغم  (CD-ROM)زمدًا زمٔمد طمروصمٜما َمـ اظمِمٛمع ، إن أىمػم َمثال فمعم ذيمؽ إومراص اظمدجمة أ

 ايمبٝماٞمات اظم٘متقزمة همٝمف -

 PROM(programmable read-only memory)     9ذاىمـــــــــــرة  -2

ٔمٙمقَمات فمٙمٝمٜما ٓ يٚم٘مـ َمسحٜما أو سمبديٙمٜما وهل َمستخدَمة وهك ومْمٔمة َمـ ايمذاىمرة يٚم٘مـ زمرجمتٜما  َمرة واضمدة همٗمط- زمٔمد أن سم٘متب اظم

ٕن  0إلم  1َمـ ومبؾ اظمػمجمكم ضمٝمث يتؿ زمرجمتٜما فمـ ؿمريؼ أداة طماصة سمٗمقم زم١مرؽمال سمٝمار ىمٜمرزمائل فمارم إلم اخلٙمٝمة اظمراد سمٕمٝمغم ومٝمٚمتٜما َمـ 

 واضمدة--يٚم٘مـ ايم٘متازمة فمٙمٝمٜما َمرة  11111111هذه ايمٗمْمٔمة سم٘مقن َمػمجمة فمعم ؾم٘مؾ َمتِمؾ َمـ اظمِمٛمع 

وهذا ايمٛمقع َمـ رومائؼ ايمذاىمرة حيتقي أيّما فمعم ؾمب٘مة َمـ ايمِمٖمقف وايمٔمقاَمٝمد، وآطمتالف زمكم هذا ايمٛمقع وايمٛمقع ايمسازمؼ روم هق أن 

يِمؾ زمٝمٛمٜمام، ايمُمحٛمة ايمتل سمبٔمث طمالل ايمٔمٚمقد متر زمايمِمامم اظمقصقل  fuseفمٛمد ىمؾ سمٗماؿمع زمكم ايمِمٖمقف وايمٔمقاَمٝمد يقصمد صامم 

، وهذا ي٘مقن هق ايمُم٘مؾ 1، وضمٝمث أن ىمؾ اخلاليا َمقصقيمة زمِمامم جئمٙمٜما مجٝمٔما متٙمؽ ايمٗمٝمٚمة 1ٝمة وئمْمٝمٜما ايمٗمٝمٚمة زماخلٙمٝمة مما يُمحـ اخلٙم

وايمتل سمٗمقم زم١مرؽمال سمٝمار  programmer اخلام يمروماومة ايمذاىمرة فمٛمد زمٝمٔمٜما، أن اظمُمؼمي هلذه ايمرومائؼ جيب أن يٚمتٙمؽ أداة سمسٚمك

إلم صٖمر، يٗمقم هذا ايمتٝمار زم٘مرس ايمِمامم وزمايمتارم يٛمٗمْمع اإليِمال زمكم ايمِمػ  1َمـ  ىمٜمريب ومقي إلم اخلٙمٝمة اظمْمٙمقب سمٕمٝمغم ومٝمٚمتٜما

 وايمٔمٚمقد اظمتٗماؿمٔمان فمٛمد اخلٙمٝمة اظمْمٙمقزمة وزمايمتارم سمٖمرغ ؾمحٛمتٜما وسمِمبح ومٝمٚمتٜما صٖمر-

 

 

 ىىROM Typeأنواعىىالذاكرةىىى(5-3-4)
ىى
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 EPROM  (  Erasable Programmable Read-Only Memory )   9ذاىمـــــــــــرة   -3

 َمـ اظمٚم٘مـ حمقه وايم٘متازمة فمٙمٝمف َمرات فمديدة زماؽمتخدام أداة طماصة سمبٔمث سمردد حمدد َمـ اظمقصمات ايمّمقئٝمة هذا ايمٛمقع َمـ ايمرومائؼ

 Ultra Violet (UV) light  فمعم ايمروماومة همٝمٚمحق حمتقياهتا وجيٜمزها يمٙم٘متازمة فمٙمٝمٜما َمـ صمديد، وهذه ايمروماومة سمت٘مقن أيّما َمـ أؽمْمر

 ئقٓن فمـ ؾمحـ وسمٖمريغ اخلاليا-وفمقاَمٝمد وفمٛمد ىمؾ طمٙمٝمة سمٗماؿمع يقصمد سمراٞمزؽمتقران َمس

 

 

 

 

 

 EEPROM  (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)   9ذاىمـــــــــــرة   -4

 سمستْمٝمع ايم٘متازمة فمعم هـذه ايمرومـاومـة دون إزايمــتٜما َمـ َمـ٘ماٞمــٜمـا-  -1وهل سمتٚمٝمز فمـ إٞمقاع ايمسازمٗمة زمام يقم 9 

 ىمٙمــٜما يمتٕمٝمغم صمــزء َمــحدود َمــٛمٜما-يمســت َمّمـْمرا ظمــحق ايمروماومة -2

 سمٕمٝمغم اظمحتقيات ٓ حيتاج إلم أدوات أو أصمٜمزة طماصة--3

يٚم٘مـ سمٕمٝمغم حمتقيات اخلاليا دم هذه ايمروماومة زماؽمتخدام زمرٞماَمج حمقم يتح٘مؿ زماظمجال ايم٘مٜمرزمائل يمٙمخٙمٝمة ويٗمقم زمتٖمريٕمٜما وؾمحٛمٜما ضمسب 

 حمتقيات اخلٙمٝمة يتؿ زمايمتدريج ىمؾ َمرة زمايت واضمد مما جئمٙمٜما زمْمٝمئة يمٙمٕماية- اظمْمٙمقب، ويم٘مـ ذيمؽ يتؿ فمعم َمستقى اخلٙمٝمة أي أن حمق
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 Flash Memory9 ذاىمـــــــــــــــــرة  -5

 Flash متحق ىمؾ َمرة زمايت واضمد زمٝمٛمام سمستْمٝمع EEPROM وختتٙمػ فمٛمٜما أن EEPROM هل أضمد أٞمقاع ايمذاىمرة

Memory  جئمٙمٜما أرسع زم٘مثغم سمستْمٝمع أن جتد زمايت دم اظمرة ايمقاضمدة مما  512ايمتٔماَمؾ َمعFlash Memory 9دم إصمٜمزة ايمتايمٝمة 

 دم صمٜمازك-  BIOSروماومة ايمبٝمقس -1

2- Compact Flash أو Smart Media -جتدها دم ايم٘ماَمغمات ايمرومٚمٝمة 

 وجتدها دم إصمٜمزة اظمحٚمقيمة- Type II أو PCMCIA Type Iأيمقاح ايمذاىمرة َمـ ٞمقع  -3

 اب ايمٖمٝمديق-أيمقاح ايمذاىمرة دم أيمٔم-4

 

 

 

 

 

 

 



 

 
211 

 انذهاب اىل انفهزس

 ؟َما وصمف ايمتُمازمف زمكم هذه إٞمقاع س. 

أن ايمبٝماٞمات اظمخزٞمة فمعم هذه ايمرومائؼ َمـ ايمذاىمرة ٓ سمّمٝمع فمٛمد ومْمع ايمتــٝمار ايم٘مٜمرزمـائل )و يمٝمس ىمام همـل ايمـذاىمرة ايمـرام ايمتـل   -1ج.    

 سمّمــٝمع حمتقياسمـٜما فمــٛمد ومْمــع ايمتــٝمـار(-

هذه ايمرومائؼ َمـ ايمذاىمرة إَما أهنا ٓ يٚم٘مـ سمٕمٝمغمها، أو أن ذيمؽ مم٘مـ ويم٘مـ زماؽمتخدام وؽمائؾ طماصة )و يمٝمس ىمام دم أن ايمبٝماٞمات اظمخزٞمة فمعم  -2

 ايمذاىمرة ايمرام ضمٝمث ايم٘متازمة فمٙمٝمٜما زمٛمٖمس ؽمٜمقيمة ايمٗمراءة(-

 

    (زمٟمضمد ايمٛمقفمكم ايمتايمٝمكم SCSI9 يتؿ زمٝمع هذه ايمذاىمرة فمادة َمدجمة دم ايمٙمقضمة إم َمع ايمٙمقضمة ايمرئٝمسٝمة يمٙمحاؽمب أرم )أو فمعم ىمرت ؾماؾمة  أو

1- DLP (Dual in-line package) 9 وهذا ايمٛمقع َمـ ايمروم يٟمطمذ ؾم٘مؾ اظمستْمٝمؾ  - وسم٘مقن أرصمؾ ايمتقصٝمؾ فمعم اجلاٞمبكم

د  دم وزمحجؿ واضمد َمٝمجا أو أشمٛمكم َمٝمجا  وهق  ايمُم٘مؾ  ايمٗمديؿ  - - وهق  َمقصمق 40أو  32أو  28ايمْمقيٙمكم هلا - وفمادة ايمٔمدد ايم٘مقم يمألرصمؾ 

 .Slot CPU أو اظمٔماجلات  ايمتل سمرىمب فمعم  َمٗمبس  َمـ ٞمقع  PGAايمٙمقضمات  إم ايمتل  سمدفمؿ َمٔماجلات  أزمق   ؽمٛمقن  
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2-  PLCC) Plastic leadless chip carrier  ) 9ي٘مقن هذا ايمٛمقع َمـ ايمروم أصٕمر ضمجاًم ويٟمطمذ ؾم٘مؾ اظمرزمع وفمدد أرصمٙمف

 .  LGAَمٝمجا - وهق ايمٛمقع احلديث - وهق  َمقصمقد  دم ايمٙمقضمات  إم ايمتل  سمدفمؿ َمٔماجلات  زمدون  ؽمٛمقن   3 أو 2أو     1واحلجؿ إَما  .   32

 

 

 

 

 

 

 

 

ايمتٔماَمؾ َمٔمٜما مجٝمٔمًا ٓ زمد َمـ  BIOSدم فمامل ايم٘مقَمبٝمقسمر ٞمٔمرف أٞمف يقصمد فمدد ىمبغم َمـ أٞمقاع اهلاردوير اظمختٙمٖمة اظمٚمٝمزات ويم٘مل يٚم٘مـ يمٙمبٝمقس 

حتديد َم٘مقٞمات احلاؽمب  BIOSختٙمػ ضمٝمث ٓ يستْمٝمع ايمبٝمقس  ,فمعم إومؾ دم ٞمٓمري  ,فمـ ضماؽمقزمؽ وهذا ئمتػم  إفمْمائف زمٔمض اظمٔمٙمقَمات

ص وحتديدات إداء إهمّمؾ سمٙمٗمائٝمًا ، وٓ زمد َمـ أن سمٔمرهمف فمعم ٞمقفمٝمة اهلاردوير اظمتقهمر دم اجلٜماز َمثؾ ضمجؿ ايمٗمرص ايمِمٙمب وٞمقفمٝمات إومرا

هل  CMOSطماصة سمسٚمك روماومة ايمسٝمٚمقس   RAMهذه اظمٔمٙمقَمات فمعم روماومة   BIOSن ايمبٝمقس اظمرٞمة ----إيمخ يدويًا -  وهلذا خيز

َمثؾ  BIOSو يتؿ همٝمٜما ختزيـ اظمٔمٙمقَمات اخلاصة زمال "، Complementary Metal-Oxide Semi-Conductor"اطمتِمار يمـ 

ا زمٔمض اخلٝمارات ايمتل يٚم٘مـ ضبْمٜما ضمسب هب BIOSاٞمقاع اظمُمٕمالت ضمجؿ ايمذاىمرة و زمٔمض اظمٔمدات آطمرى، و هٛما يٚم٘مـ ايمٗمقل زمان ايمـ

يمٝمست ذحية َمستٗمٙمة و اٞمام هل صمزء ايّمًا َمـ ال  CMOSاٌــ، و  CMOS َم٘مقٞمات اجلٜماز ، و ان ومٝمؿ هذه اخلٝمارات يتؿ ختزيٛمٜما دم ايمذاىمرة

ROM- 

زمُمحٛمات ىمٜمرزمٝمة ضمتك  CMOSـ اٌــىمٝمٙمق زمايت ، يتؿ اؽمتخدام زمْمارية صٕمغمة فمعم ايمٙمقضمة آم آَمداد  64هق  CMOSاٌـــ ضمجؿ ذاىمرة 

ٓ حيتٖمظ زمٚمحتقياسمف َما سمؿ ختزيٛمٜما 9 ومد سمرصمع الم فمٝمب دم هذه  BIOSيٚم٘مـ احلٖماظ فمعم حمتقياهتا دون ان سمٖمٗمدها ، و يمذا همان َمُم٘مٙمة ان ايمــ 

 ايمبْمارية و جيب اؽمتبداهلا زمٟمطمرى-

 ROMوالموجودةىىداخلىذاكرةىىالــىىىCMOSذاكرةىىالـــى(5-3-5)
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، يٚم٘مٛمؽ   فمٛمد إومالع اجلٜماز      BIOSادات ايمـــوذيمؽ زمايمدطمقل إلم إفمد CMOSاٌـــ يٚم٘مـ يمٙمٚمستخدم أن ئمدل َمـ حمتقيات ذاىمرة 

فمٚمؾ ايم٘مثغم َمـ إؾمٝماء هٛماك ويم٘مـ ىمـ ضمذرًا همتٕمٝمغم اإلفمدادات دون إظمام زمقـمائٖمٜما ومد ئمْمؾ ضماؽمبؽ فمـ ايمٔمٚمؾ ، هذه ومائٚمة زمبٔمض إؾمٝماء 

 BIOS9ىمام ؽمٙمػ ايمذىمر دم َمِمْمٙمح ايمـــ BIOSايمتل يٚم٘مـ أن ئمدهلا زمرٞماَمج إفمداد ايمــ 

 ايمقومت وايمتاريخ -سمٕمٝمغم  ,

 سمٔمٝمكم فمدد وضمجؿ إومراص اظمرٞمة وايمِمٙمبة - ,

 VGAاصمٔمؾ طمٝمارك دائاًم هق  ,---- إيمخ (  VGA  .  ega)  ٞمقفمٝمة زمْماومة ايمٖمٝمديق ,

 إفمدادات ايمْماومة ) طمِمائص سمقهمغم ايمْماومة ( - ,

( ،و إذا ٞمسٝمت ىمٙمٚمة BIOSٙمٚمة ايمرس يمٙمــــىمٙمٚمة ايمرس ) محاية احلاؽمب زم٘مٙمٚمة رس ضمٝمث ٓ يستْمٝمع أضمد ايمدطمقل يمٙمجٜماز إٓ َمـ طمالل ىم ,

 زمام همٝمٜما ىمٙمٚمة ايمرس- CMOSضمتك سُمزال مجٝمع اظمٔمٙمقَمات َمـ روماومة ايمــــCMOSايمرس همٝمجب فمٙمٝمؽ إؿمٖماء اجلٜماز وإزايمة زمْمارية ايمٙمــــ

 هلل -   ذضمًا واهمٝما  دم  ايمقضمدات  ايمٗمادَمة إن ؾماء  ا  BIOS-ؽمقف  ٞمممح  ايمـــ  Pile CMOS هذه هل زمْمارية ايمسٝمٚمقس
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فمعم ايمٙمقضمة ايمرئٝمسٝمة همايمممىمات اظمتخِمِمة دم صٛمافمة ايمٙمقضمات ايمرئٝمسٝمة هتتؿ  ROM BIOS ٓ يقصمد َم٘مان حمدد َمتٔمارف فمٙمٝمف يمممحية

ذا ىمان اظم٘مان همٝمٜما  - هم١م  BIOSأوٓ زمٟمَماىمـ ايمٗمْمع ايمرئٝمسٝمة )َمثؾ اظمٔمايمج وايمذاىمرة وؾمٗمقق ايمتقؽمٔمة - ودم أضمد إَماىمـ اظمتبٗمٝمة يتؿ وضع 

ٞمٓمرًا  PLCCَمـ ايمٛمقع   BIOSٞمٓمرًا يمرطمص ؽمٔمرها -أَما إذا ىمان اظم٘مان ضٝمؼ -همغمىمب   DIPَمـ ٞمقع   BIOSاظمتقهمر َمتسع يتؿ سمرىمٝمب 

(ايمذي دم BIOSيمِمٕمر ضمجٚمٜما - أَما ايمممىمة اظمِمٛمٔمة يمٙمذاىمرة ايمروم هم١مهنا ايمممىمات اظمِمٛمٔمة يمٙمقضمة إم  همٜمل سمٟميت َمٙمتِمٗمة َمٔمٜما -أم ايمٛمٓمام )

ROM  همتٔمٚمؾ فمعم إٞمتاصمف ذىمات ىمثغمة َمـ أؾمٜمرها ذىمةAWARD  وذىمةPHONEX  ( وؽمقف سمرى اؽمؿ ٞمٓمامBIOS )

 دم ايمقضمدات ايمٗمادَمة إٞمُماء اهلل - CMOSو   BIOSوايمممىمة اظمِمٛمٔمة َم٘متقب فمعم ايمذاىمرة روم - ؽمقف يتؿ ايمتْمرق يمٙمـــ

 

آطمر  - زمسب أن َمٔمٙمقَمات ايمٗمْمع وإصمٜمزة وإٞمٓمٚمة ومد همٗمدت إذا سمٔمْمؾ  إذا سمٔمْمٙمت هذه ايمٗمْمٔمة همٝمٔمتػم أن اجلٜماز سمٔمْمؾ وفمٙمٝمؽ ذاء صمٜماز

ومازمؾ يمٙمػمجمة  BIOSهمٙمٜمذا ئمتػم أن اجلٜماز ٓ يٚم٘مـ إصالضمف إٓ زمتٕمغم ايمٙمقضمة إم -أَما إذا ىمان ايمٔمْمؾ زمرجمل وىمان ايمبٝمقس  BIOSايمبٝمقس 

 وايمتٔمديؾ فمٙمٝمف همٗمد رزمام يٚم٘مـ إصالضمف -

 

 

 

  ROM Crashــــــــــــــرةىىأرطالىىالذاكـــــى(5-3-6)
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اظمتقهمرة فمٙمٝما فمٛمد سمُمٕمٝمؾ سمْمبٝمٗمات ذهة يمٙمذاىمرة- ويٙمبل ويٛمدوز هذه   RAMلم ذاىمرة فمٚمٙمٝمة أىمثر َمـ ضمجؿ ايمذاىمرة حتتاج أٞمٓمٚمة ايمتُمٕمٝمؾ   إ

زمؾ َمـ   RAMىمممحية ذاىمرةنمغم َمقصمقدة همٔمٙمٝما ، أي أهنا  Virtual Memory  احلاصمة يمٙمذاىمرة َمـ طمالل َما يسٚمك ايمذاىمرة آهمؼماضٝمة

ايمذاىمرة دم صمزء َمٛمف يمتخزيـ ايمبٝماٞمات واظمٙمٖمات، ؽمقاء أىماٞمت ىمقد  Emulated Memoryطمالل صمٔمؾ ايمٗمرص ايمِمٙمب يٗمقم زمٚمحاىماة 

زمرٞماَمج أو حمتقيات َمٙمٖمات أطمرى، اظمقصمقدة فمعم ايمذاىمرة ونمغم اظمستخدَمة َمـ ومبؾ اظمٔمايمج دم وومت َمٔمكم زمِمقرة َم٠مومتة زمٛمٗمٙمٜما إلم ايمٗمرص 

- وزمام أن َمقضع هذه ايمبٝماٞمات يتبدل َمـ ايمٗمرص ايمِمٙمب وإلم ايمذاىمرة، ايمِمٙمب، ٓؽمتخداَمٜما فمٛمد احلاصمة إيمٝمٜما ٓضمٗما زم١مفمادهتا إلم ايمذاىمرة

ايمِمٖمحة   "- وٕٞمف جيري سمبديٙمف زمٟمضمجام حمددة َمـ وضمدات سمسٚمك Swap-file يسٚمك اجلزء اظمستخدم فمعم ايمٗمرص ايمِمٙمب ومرص ايمتبديؾ

" Pages"  سمسٚمك ايمذاىمرة آهمؼماضٝمة أيّما  زمــــPage File    آهمؼماضٝمة حتت اؽمؿ يتؿ ختزيـ َمٙمػ ايمذاىمرةPagefile.sys    واظمقصمقد

اذا ىمٛمت سمارك َمسايمة حتديد هذه ايمذاىمرة الم ٞمٓمام ايمتُمٕمٝمؾ واذا ومٚمت زمرهمع آطمٖماء فمـ َمٙمٖمات ايمٛمٓمام    C:\pagefile.sys دم  اظمسار  

 ؽمتُماهده ىمام دم ايمِمقرة9

 

 

 و

 

 

 

 

 

قصمقد فمعم ايمٗمرص ايمِمٙمب جلٜماز ايم٘مٚمبٝمقسمر يستخدَمف ٞمٓمام ايمتُمٕمٝمؾ فمبارة فمـ َمٙمػ خمٖمل َمVirtual Memory  9أذن همايمذاىمرة ايمٓماهرية 

وي٘مقن احلجؿ آهمؼمايض أو اظمقيص زمف يمٙمذاىمرة ايمٓماهرية أىمػم َمـ إمجارم ضمجؿ ذاىمرة ايمقصقل ايمٔمُمقائل  RAMىمٟمٞمف ذاىمرة وصقل فمُمقائل 

RAM ذاىمرة ايمٓماهرية فمعم ومسؿ خمتٙمػ فمـ زمٚمٗمدار َمرة وٞمِمػ يم٘مل ئمٚمؾ اجلٜماز زمِمقرة صمٝمدة، ويمتحسكم إداء يٖمّمؾ وضع َمٙمػ ايم

 ىىPaging fileأوىىVirtual Memoryالذاكــــــرةىالظاهرةىىىى(5-4)
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 -D يٖمّمؾ واطمتٝمار ايمذاىمرة ايمٓماهرية فمعم C ايمٗمسؿ ايمذي حيتقي ٞمٓمام ايمتُمٕمٝمؾ َمثالً إذا سمؿ جتٜمٝمز ٞمٓمام ايمتُمٕمٝمؾ فمعم حمرك إومراص

ضمجؿ  ايمذاىمرة   صمٝمجا   همٟمن   2-َمثال  أذا  ىمان  ضمجؿ ايمرام  َمثالً    RAMضمجؿ  هذه  ايمذاىمرة  هل  َمرة  وٞمِمػ  َمـ  ضمجؿ ايمذاىمرة   

 صمٝمجا     -  3ايمٓماهرية  هق  َمرة   وٞمِمػ  َمـ  ضمجؿ  ايمرام  وهذا  ئمٛمل  أن احلجؿ  هق  

 َمتك   سمٔمٚمؾ  هذه ايمذاىمرة  ؟س. 

همٙمـ سمٔمٚمؾ هذه ش   Virtual Memory ذاىمرة ـماهرية»و دم ضمال مل ي٘مـ يمديٛما َما يسٚمك    RAMدم ضمال اَمتألت هذه ايمذاىمرة  ج.    

 Virtualفمعم رؽمايمة سمْمٙمب َمٛمؽ إنمالق زمٔمض ايمتْمبٝمٗمات يمتحرير صمزء َمـ ايمذاىمرة، يم٘مـ َمع وصمقد ايمذاىمرة ايمٓماهرية ايمػماَمج وؽمتحِمؾ 

Memory   ؽمٝمٗمقم ايم٘مٚمبٝمقسمر زمايمبحث فمـ أصمزاء نمغم َمستٔمٚمٙمة أو إومؾ اؽمتخداَمًا َمـ ايمـ«RAM ويٗمقم زمٛمسخٜما فمعم ايمٗمرص ايمِمٙمب ش

ٕمٝمؾ ايمتْمبٝمٗمات اإلضاهمٝمة - و ٞمْمٙمؼ فمعم اجلزء َمـ ايمذاىمرة دم ايمٗمسؿ ايمِمٙمب ايمذي متت يمٝمتؿ اؽمتخداَمف دم سمُمش RAM»وهذا حيرر ومساًم َمـ 

 -Virtual Memory إيمٝمف زماؽمؿ ايمذاىمرة ايمٓماهرية  RAMفمٚمٙمٝمة ايمٛمسخ َمـ ايمـ 

 0.  3 دوزومل سمبدأ َماي٘مروؽمقهمت دم سمْمبٝمٗمٜما إٓ َمع اٞمْمالق ويٛم 1962و 1959طمالل فماَمل صماَمٔمة َماٞمُمسؼم هل َمْمقر ايمـذاىمرة آهمؼماضٝمة 

- ضمتك Windows 95يتؿ ايمتبديؾ زمٝمٛمف وزمكم ايمذاىمرة ايمثاٞمقية ضمتك سمؿ سمْمبٝمٗمف همٔمالً ازمتداًء َمـ  Swap Fileوىمان جمرد َمٙمػ َمٗمايّمة أو 

 وومتٛما احلارم، ىمام أن ٞمٓمام ايمتُمٕمٝمؾ يمٝمٛمقىمس يستخدم هذه ايمتٗمٛمٝمة أيّمًا-
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 ؟  زمٛمٓمام سمُمٕمٝمؾ ويٛمدوز    Virtual Memoryىمٝمٖمٝمة ضبط ايمذاىمرة آهمؼماضٝمة س. 

 اهمتح ايمٛمٓمام فمـ ؿمريؼ ايمٛمٗمر همقق ايمزر ازمدأ، شمؿ ايمٛمٗمر زمزر اظماوس إيٚمـ همقق ايم٘مٚمبٝمقسمر، شمؿ ايمٛمٗمر زمٔمد ذيمؽ همقق طمِمائص- -1ج.

 اٞمٗمر همقق إفمدادات ايمٛمٓمام اظمتٗمدَمة-  -2

 ضٚمـ فمالَمة ايمتبقيب طمٝمارات َمتٗمدَمة، أؽمٖمؾ إداء، اٞمٗمر همقق إفمدادات- -3

 همقق فمالَمة ايمتبقيب طمٝمارات َمتٗمدَمة، شمؿ أؽمٖمؾ ايمذاىمرة ايمٓماهرية، اٞمٗمر همقق سمٕمٝمغم-اٞمٗمر  -4

 اَمسح طماٞمة آطمتٝمار إدارة ضمجؿ َمٙمػ سمرضمٝمؾ ايمِمٖمحات يم٘ماهمة حمرىمات إومراص سمٙمٗمائٝمًا- -5

 رنمب دم سمٕمٝمغمه-، اٞمٗمر همقق حمرك إومراص ايمذي يتّمٚمـ َمٙمػ سمرضمٝمؾ ايمِمٖمحات ايمذي سمشسمسٚمٝمة وضمدة ايمتخزيـ»أؽمٖمؾ حمرك إومراص  -6

واٞمٗمر همقق سمٔمٝمكم  ،«MB»أو احلجؿ إومٍم « MB»اٞمٗمر همقق ضمجؿ خمِمص، واىمتب ضمجؿ صمديد زماظمٝمٕمازمايت دم اظمرزمع احلجؿ إورم   -7

 شمؿ اٞمٗمر همقق َمقاهمؼ-

 

 

 

 



 

 
218 

 انذهاب اىل انفهزس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
219 

 انذهاب اىل انفهزس

 

ايمِمٙمب   --   وىمذايمؽ  ومد رزمام  يرضب  هذا  اظمٙمػ    يمٝمس  يمدى  هذه  ايمذاىمرة  أفمْمال  سمذىمر  ؽمقى أن َمٙمٖمٜما يٟمطمذ  َمساضمة  ىمبغم  فمعم  ايمٗمرص

رزمام يسبب أضمد ايمػماَمج اظمثبتة فمعم صمٜمازك سمٙمٖما  همغموس--   همٛمّمْمر    الم ايمٕماء  ايمذاىمرة حلذف  هذا  اظمٙمػ  - شمؿ  إفمادة إٞمُماءه  َمـ  صمديد  -   و

وأفمد سمُمٕمٝمٙمف َمرة  Windows - إذا ضمدث ذيمؽ أنمٙمؼوجئمٙمٜما نمغم ومازمٙمة يمالؽمتخدام  Virtual Memoryيمبٔمض ايمبٝماٞمات اظمقصمقدة فمعم

  أطمرى- إذا اؽمتٚمرت اظمُم٘مٙمة هم١من ؽمببٜما هق ومٙمة اظمساضمة ايمتخزيٛمٝمة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىىVirtual Memory Crashأرطالىىالذاكرةىىى(5-4-1)
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 حمزكاخ  األقزاص الصلثح والليزريح واملزنح 

Hard\Laser\Floppy Disk Driver

  لذ  رسزبج  اٌٝ  راوشح  ف١ٙب  عؼخ رخض١ٕ٠خ وج١شح ٌٍج١بٔبد .. ٌٚىٓ  ال

رؼٍُ  ِب  ٟ٘  أٔٛاع  ٘زٖ  اٌزاٚوش  ٚوُ عؼزٙب اٌزخض١ٕ٠خ  ٚوُ  

عشػخ ٔمً  اٌج١بٔبد ٚأ٠ٙب  أفعً  ٌه .. ٚززٝ  و١ف١خ  ص١بٔزٙب   .. 

.  ٠ىفٟ  أْ  رؼشف ٕ٘ب  ٕ٘ب  عٛف  ٔؼشفه  ػٍٝ  وً  ٘زٖ  األش١بء 

اٌزاوشاد  ١ٌظ  ٌٙب  ػاللخ  فٟ أداء  ٚعشػخ اٌسبعٛة  أْ  ٘زٖ 

زدّٙب أٚ صغش .. اال  فمط  ِب ٠خص اٌّىبْ ٚ اٌج١بٔبد   عٛأ وجش 

 اٌّخضْ ػ١ٍٙب  ٔظبَ اٌزشغ١ً ..
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 وإؾمٝماء جوايمػماَم ايمٛمٓمام َمٙمٖمات همٝمٜما ختزن دائٚمة ختزيـ وضمدات هلHard Disk Drive (HDD)   9  ايمِمٙمب ايمٗمرص حمرك سمٔمريػ

 - صمٜمازك دم حتٖمٓمٜما أن سمريد ايمتل

 - ايم٘ماؽمٝمت ذيط وَمثؾ اظمرن ايمٗمرص دم َمثؾ ذايمؽ دم َمثٙمف َمٕمٛماؿمٝمسٝمة ختزيـ وؽمٝمٙمة فمـ فمبارة هق أو

 حيٖمظ ايمذي RAM ايمرام فم٘مس فمعم دائؿ زمُم٘مؾ ايمبٝماٞمات ضمٖمظ فمـ اظمسئقيمة ايمٗمْمٔمة وهل - احلاؽمقب دم ايمرئٝمسٝمة ايمتخزيـ وضمدة هق أو

 - َم٠مومت ُم٘مؾزم اظمٔمٙمقَمة

 زمُم٘مؾ همٝمف اظمٔمٙمقَمات ختزيـ ويتؿ- اهلقاء َمـ وَمٖمرنمة اإلنمالق حم٘مٚمة فمٙمبة داطمؾ َمقضقفمة ممٕمٛمْمة زمامدة َمْمٙمٝمة َمٔمدٞمٝمة أومرص فمـ فمبارة هق أو

 - همٝمف ختزيٛمٜما إفمادة أو ضمذهمٜما إَم٘ماٞمٝمة َمع دائؿ

 ايمذاىمرة طمالف وهذا- ايم٘مٚمبٝمقسمر إؿمٖماء زمٔمد دائؿ ُم٘مؾزم ؽمٔمتف زمحسب ىمبغمة زم٘مٚمٝمات وايمػماَمج ايمتُمٕمٝمؾ وٞمٓمام اظمٙمٖمات يمتخزيـ وؽمٝمٙمة هق أو

RAM  همٗمط حمدودة ايمبٝماٞمات وىمٚمٝمة حمدودة يمٖمؼمة إٓ ايمبٝماٞمات فمعم حتاهمظ ٓ ايمتل - 

 

 أصمٜمزة َمثؾ ايم٘مبغمة احلاؽمبات َمـ ايمٔمديد إن زمؾ أىمثر، ي٘مـ مل إن(  Hard Disk) صٙمب ومرص فمقم ايمٝمقم ايم٘مٚمبٝمقسمر أصمٜمزة َمٔمٓمؿ حتتقي

 َمٙمحة ةرضور ايمِمٙمب ايمٗمرص وصمقد ئمتػم ٓ ويم٘مـ ىمبغمة، وزمٟمضمجام ايمِمٙمبة إومراص َمـ اظمئات فمقم حتتقي نمغمها و Servers اخلادَمات

 اإلومالع سمدفمؿ إصمٜمزة َمـ ايمٔمديد أن ىمام واظمّمٕمقؿمة، اظمرٞمة ىمإومراص يمإلزايمة ومازمٙمة ختزيـ وؽمائط َمـ اجلٜماز إومالع همباإلَم٘مان اجلٜماز، يمتُمٕمٝمؾ

 -ايمُمب٘مة َمـ

 ايمبٝماٞمات َمـ زمايم٘مثغم آضمتٖماظ سمستْمٝمع أهنا وهق9  واضمد ءر دم ايمِمٙمبة إومراص َمـ ايمباليكم هذه يم٘مؾ اؽمتخدام وراء ايمرئٝمز اهمعايمد يتٚمثؾ

 -ؿمقيال سمدوم َمٕمٛماؿمٝمسٝمة هٝمئة فمقم ايمرومٚمٝمة ايمبٝماٞمات خيزن أن ايمِمٙمب ايمٗمرص يستْمٝمع ضمٝمث احلاؽمب، فمـ ايم٘مٜمرزماء سمٖمِمؾ أن زمٔمد

 (HDDاطمتِمارًا  زمــــ)  َمالضمٓمة 9 ي٘متب ايمٗمرص ايمِمٙمب 

 

 Hard Disk Drive (HDD)ىالصلبىالػرصىاتىمحركىى(6-1)

  HDD Workىالصلبىالػرصرملىىكوغوظى(6-1-1)
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 ايمٗمراءة رؤوس و Spindle Motor ايمدوران فمٚمقد وحمقرPlatters إومراص إلم سمٛمٗمسؿ و َمٝم٘ماٞمٝم٘مٝمة اصمزاء َمـ ديسؽ اهلارد يت٘مقن

 -آيم٘مؼموٞمٝمة ايمدوائر َمـ جمٚمقفمة الم زماإلضاهمة Read and Write Heads وايم٘متازمة

 هذه وسمتحركاهمٗمل  وضع دم آومراص همقق ممتدة اذرع فمـ فمبارة هلRead and Write Head   9 وايم٘متازمة ايمٗمراءة رؤوس -1

 ختزيـ َمـ مت٘مـ آومراص دوران ضمرىمة َمع احلرىمة هذه ىمبغمه وزمرسفمف اخلارصمٝمة وضماهمتٜما آومراص َمراىمز زمكم وايازما ذهازما آذرع

  -وايم٘متازمة ايمٗمراءة رؤوس ؿمريؼ فمـ سمتؿ بٝماٞماتايم ختزيـ  واؽمؼمصماع فمٚمٙمٝمة ان ضمٝمث- آومراص هذه َمساضمة ىماَمؾ فمعم ايمبٝماٞمات

 

  HDD Componentsىالصلبىالػرصمكوناتىىى(6-1-2)
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 وىمؾ زمٔمّمٜما همقق َمقضقفمة وسم٘مقن ايمُم٘مؾ دائرية اومراص فمدة َمـ اهلارد يت٘مقن  Platters  9 )أؽمْمقاٞمة(ايمدائرية إومراص -2

 ضمتك يمٙمٚمٕمٛمْمة ومازمٙمف َماده َمـ ةزمْمبٗم َمٕمٙمٖمف إومراص وهذه ايمرسفمة زمٛمٖمس ضمقيمف سمدور َمُمؼمك دوران فمٚمقد فمعم َمثبتة سم٘مقن إومراص

 الم َمٗمسؿ َمسار وىمؾ Tracks َمسارات الم َمٗمسؿ َمٛمٜمؿ ومرص وىمؾ ؾمحٛمات ؾم٘مؾ فمعم ؽمْمحٜما فمعم ايمبٝماٞمات ختزيـ يٚم٘مـ

 - Sectors ومْمافمات

 

 

 

 

 

 

 

 ذاإ وزمايمْمبع Track َمسار َمٛمٜما ىمؾ فمعم يْمٙمؼ دوائر ؾم٘مؾ فمعم آومراص َمـ ومرص ىمؾ فمعم Bits ايمـ سمرسمبTracks 9 اظمسارات  -3

 ختزيـ يتؿ احلٗمٝمٗمة دم ٕٞمف آؽمْمقاٞمة يُمبف َما َمٔما وسم٘مقن زمٔمّمٜما همقق ضمٙمٗمات سم٘مقن همٟمهنا زمٔمّمٜما همقق جمتٚمٔمة اظمسارات ان ختٝمٙمٛما

 َمع جمٚمٔمة ايم٘متازمة و ايمٗمراءة رؤوس ٓن ذيمؽ و Platter ايمٗمرص َمستقى فمعم يمٝمس و Cylinder آؽمْمقاٞمة َمستقى فمعم ايمبٝماٞمات

 َمُمؼمك- زمٚمحقر زمٔمّمٜما
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 ايمبٝماٞمات فمٙمٝمف يسجؾ أن Hard Disk ديسؽ رد يمٙمٜما يٚم٘مـ platter ايمــ  ؽمْمح فمعم صمزء أصٕمر هقSectors   9  اتٗمْمافمايم -4

 ي٘مقن وفمادةً  Hard Disk ايمِمٙمب ايمٗمرص أصمزاء َمـ أؽماد  صمزء    هق أو- اظمٔمٙمقَمات َمـ زمايت ىمٝمٙمق 512 يسجؾ َما نمايمباً  وهق

 زمٝماٞمات ىمتازمة يٚم٘مـ  إصمزاء هذه َمـ صمزء أي فمـ فمباره زمٟمٞمف  ايمٗمقل ويٚم٘مـ Hard Disk Media ايمبٝماٞمات َمٛمْمٗمة هق اجلزء هذا

 -إيمٝمٜما ايمقصقل ايمداطمٙمٝمة ايمِمٙمب ايمٗمرص َم٘مقٞمات ْمٝمعتسمس  أو َمٛمف ايمٗمراءة أو فمٙمٝمف

 platterاظمتٔماومبة  أو اظمتتايمٝمة فمعم  إؽمْمقاٞمة   Sectors هق فمبارة  فمـ  جمٚمقفمة َمـ  ايمٗمْمافمات  Cluster    9  )ىمتٙمة( ايم٘مٙمسؼم -5

أومؾ  ىمٙمام  ىمان     Cluster خيتٙمػ  فمددها فمعم  ضمسب  ٞمقع  ايمتٜمٝمئة اظمستخدَمة  يمٙمٗمرص  ايمِمٙمب -  وىمٙمام  ىمان  ضمجؿ  ايم٘مٙمسؼم

يٟمطمذ  أىمثر فمدد  اظمٙمٖمات َمٔمٓمؿ - ايمٗمرص فمعم اظمقصمقدة اظمٙمٖماتوختزيـ   وحتديد يمتٛمٓمٝمؿ سمستخدم اؽمتخدام  ايمٗمرص أىمثر  ىمٖماءة  -و

 -ايمٗمرص َمساضمة َمـ   Cluster ايمــ َمـ 

 Hard ىمان إذا  platter أؽمْمقاٞمة   َمـ أىمثر دماظمقصمقدة   Sectors ٗمْمافمات ايمــ َمـ فمدد9 هق فمبارة فمـ Cylinder ايمــــ -6

Disk َمـ أىمثر حيقي platter - 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Platters ال فمٙمٝمف يثبت ذىايم و دم  ايمقؽمط  اهلارد َمتقر فمعم اظمثبت و ايمدورا ايمٔمٚمقد او اظمحقر هق و Spindle Motor   9 ايمـــ -7

- 
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 يسٚمح مما وايم٘متازمة ايمٗمراءة رؤوس ضمرىمة وىمذيمؽ ايمٗمرص دوران دم زمايمتح٘مؿ سمٗمقم Electronic circuit 9  اإليم٘مؼموٞمٝمة ايمدوائر -8

 -  ايمِمادرة واَمرإ فمعمزمٛماًء  اظمْمٙمقزمة ايمبٝماٞمات وىمتازمة زمٗمراءة هلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ونمغمها  -- Hard Disk--   ضمٝمث سمقضح ايمممىمة  اظمِمٛمٔمة وضمجؿ ايمـــٓصؼ ظمٔمرهمة  َمقاصٖمات اهلارد    -9
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 نمالف  ضمديد ي واومل  حلامية  إومراص َمـ إسمرزمة واجلق اظمحٝمط وَمـ ايمِمدَمات - -10

 ايمرامايمذاىمرة  َمٜمٚمة َمثؾَمٜمٚمتٜما  ٠مديسم هذه  ايمذاىمرة   :  Hard Disk اظمقصمقدة  دم  ايمــــ  Cacheذاىمــــــــــرة  ايم٘ماش  -11

RAM  أرسع يمقصقل َم٠مومت زمُم٘مؾ اظمٙمٖمات زمٔمض زمقضع يسٚمح أٞمف ضمٝمث- ايمِمٙمب يمٙمٗمرص َمِمٕمر زمُم٘مؾ يم٘مٛمف و ايم٘مٚمبٝمقسمر دم 

 9 أهمّمؾ أداء ئمْمل مما َم٠مومت زمُم٘مؾ أىمثر َمٙمٖمات ختزيـ زم١مَم٘ماٞمؽ ىمان َما ىمؾ ايم٘ماشذاىمرة   ارسمٖمع َما ىمؾ

 وصٙمقا و   MB 32 ىماش,   MB 16 ىماش,   MB 8 ىماش, MB 2 ىماش9  ايمتارم يتقهمر اظمحٚمقل و اظم٘متبل يمٙم٘مٚمبٝمقسمر

 و اظمستخدَمكم ٕنمٙمب ىمادم هق و اظمتقهمر و آهمؼمايض احلجؿ هق   MB 8 ىماش9  ايم٘مبغمة ضمجاميمأل   MB 64 يم٘ماش َم٠مطمراً 

     MB 64 زم٘ماش صٙمبة أومراص سمقهمر يسٜمؾ ٓ أٞمف ايمٔمٙمؿ َمع ضئٝمؾ ايمسٔمر همارق أن و طمِمقصاً  أهمّمؾ MB 64 يم٘مـ و- اؽمتخداَماهتؿ
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 أومؾ أضمجام هٛماك و هٛما إضمٝمان زمٔمض دم جتد ومد يم٘مـ و-  اظمٝمزة هبذه أفمعم و  GB500  دائامً  ؽمتجد ايمٔمرزمٝمة اظمٛمْمٗمة دم صٕمغم ٟمضمجامزم

 - L4 Cache Memoryزمــــ  Hard Diskوسمسٚمك ذاىمرة  ايمٗمرص ايمِمٙمب - MB 64 زم٘ماش

 

  َمِمْمٙمح  ايمـــــTack Zero  :   ايمـــ  دم هق أول َمسارHard disk  هق  أول  َما  يِمؾ  ايمٝمف ايمــوHead   فمٛمد  سمُمٕمٝمؾ

 . . Hard Diskايمـ

   َمع  زمداية  سمُمٕمٝمؾ  ايمٗمرص  ايمِمٙمبHard Disk   9  حيِمؾ ايمتارم 

 -  Sector 0شمؿ  يتجف  َمباذسمًا  الم ايمٗمْماع    Tack Zeroالم  اظمسار    Headيتحرك ايمــــ -1

 و  MBR(Master Boot Records)واطمتِماره  ايمرئٝمز آومالع جؾسيسٚمك  زمــأو  َما  Sector 1شمؿ  يبدا  زمتُمٕمٝمؾ  ايمــــ -2

 أو- ومراءسمف سمتؿ اظمرن او ايمِمٙمب ايمٗمرص َمـ صمزء اول هق

 GPT( Guide Partition Table)    َمثال   8ويٛمدوز    ايمذي  يتٔماَمؾ  َمٔمف - 

ايمتجزئة  اظمخزن  زمداطمٙمف   وهق صمدول  Partition Table وهق  Sector 2 ال إلم يتحرك MBR ـــيمٙم Head ال ومراءة زمٔمد -3

َمـ  أصمؾ  رسفمة  ايمقصقل  الم  ايمبٝماٞمات  اظمْمٙمقزمة زمرسفمة  فمايمٝمة  -وهذا    sectorsوىمذايمؽ فمدد  ايمـــPartitions فمدد  ايمــ

 اجلدول  حيتاج  الم جتزئة  )سمٛمٓمٝمؿ  وسمرسمٝمب  َمـ  صمديد(  ىمؾ  َما  أصبح  ايم٘مٚمبٝمقسمر شمٗمٝمال  أو زمْمٝمئا زمسبب  ايمٗمرص  ايمِمٙمب   -

  زمايمٛمٓمام اخلاصة َمٙمٖمات شمالث فمعم حيتقي ضمٝمث SYSTEM FILES هق و Sector 3ال الم َمباذة Head ال يٛمتٗمؾ ذيمؽ زمٔمد -4

ىمؾ فمعم  ضمسب  ٞمقع  ٞمٓمام  اظمٙمٖمات  اخلاصة  زمٛمٓمام   NTFSأو  FAT سمسٚمك َمٛمْمٗمة يمٝمٗمرأ يمٙمخٙمػ Head ال ئمقد ذيمؽ زمٔمد -5

 ايمٗمرص ايمِمٙمب - همٜمرس ويـافمٛم أو اظمٙمٖمات ختزيـ َم٘مان  صمدول هق و ايمتُمٕمٝمؾ-

S.M.A.R.T ــيم  إطمتِمار هق و  Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology:فمعم دجمف سمؿ زمرٞماَمج هق 

 - Boot up ايمبدء فمٚمٙمٝمة أشمٛماء يمٙمٜمارد ايمداطمٙمٝمة ايمتٗمارير حتٙمٝمؾ و َمراومبة يمٔمٚمؾ اجلديدة إومراص  ايمِمٙمبة 

 ايمدومٝمٗمة دم ايمدوران رسفمة "RPM(Revolutions Per Minute) " 9 ايمٗمرص-  ايم٘مٚمبٝمقسمر ؿمريؼ فمـ َمٔمٙمقَمة سمْمٙمب فمٛمدَما 

 ايمالب أصمٜمزة  ٕومراص- أرسع يمٙمٚمٔمٙمقَمة ايمقصقل ىمان َما ىمؾ ايمدوران رسفمة زادت َما - ىمؾ  ايمبٝماٞمات َماليكم زمداطمؾ فمٛمٜما يبحث

 دم دورة 7200 زمـ آومراص ضزمٔم سمقهمر َمع- اظمستخدَمكم ٕنمٙمب ىماهمٝمة هل و-  ايمدومٝمٗمة دم دورة 5400 فمادة سم٘مقن ايمرسفمة سمقب

 ٕنمٙمب ىماهمٝمة هل و دورة 7200 فمادة همت٘مقن اظم٘متبٝمة إصمٜمزة ٕومراص أَما -  أهمّمؾ أداء فمـ يبحث ظمـ أفمعم زمت٘مٙمٖمة ايمدومٝمٗمة

 ايمسٔمر ارسمٖماع َمع يم٘مـ و ايمٔمايمٝمة يمٙمٚمتْمٙمبات ايمدومٝمٗمة دم دورة 10000 يمـ إٞمقاع زمٔمض وصقل َمع-  اظمستخدَمكم ٕنمٙمب و اظمتْمٙمبات

  HDDالصلبىالػرصىىالؼاردرنىىتطرفهىانىوجبىالتيىالمصطلحاتىبطضى(6-1-3)
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 دورة 5400 و َم٘متبل يم٘مٚمبٝمقسمر 3.5 ومرص فمـ سمبحث ىمٛمت إن صمداً  ىماهمٝمة ايمدومٝمٗمة دم دورة 7200 اظمستخدَمكم ٕنمٙمب زماطمتِمار إذاً 

 -حمٚمقل يم٘مٚمبٝمقسمر 2.5 ومرص فمـ سمبحث ىمٛمت إن صمداً  ىماهمٝمة ايمدومٝمٗمة دم

 " ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ رسفمة "Interface"  9ؽمتُمؼمي ىمٛمت إذا Hard Disk    َمـ ٞمقعSATA  يمٛمٗمؾ زمرسفمتكم تقهمرأٞمف ي همستجد 

 و ايمثاٞمٝمة ايمرسفمة و SATA ايمـــ َمـ إول اجلٝمؾ سمٔمٛمل و "SATA I"   زمـ وسمٔمرف SATA 1.5 Gb/s هل و ايمبٝماٞمات

 SATA ايمـــ َمـ ايمثاين اجلٝمؾ وسمٔمٛمل "SATA II" 2 ؽماسما زمـ وسمٔمرف SATA 3.0Gb/s هل و َمّمافمٖمة رسفمة هل إضمدث

 آطمر  Hard Diskالم   Hard Disk َمـ ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ فمٛمد هلا ايمقصقل يٚم٘مٛمؽ ايمتل ايمرسفمة9  هبا يٗمِمد ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ رسفمةإن  

 أن  Hard Diskايمـــ أنمٙمب أن ايمٔمٙمؿ َمع- خمتٙمٖمة  Hard Disk َمـأىمثر   اظمٙمٖمات ٞمٗمؾ زمٚمٜمٚمة سمٗمقم ىمٛمت إن َمٜمؿ فماَمؾوهق 

 ".SATA 3.0Gb/s" 2 ؽماسما زمرسفمة سمتقهمر أصبحت

 

 َمـ ايم٘مثغم زمتخزيـ سمرنمب هؾ ايمٗمرص دم زمقضٔمٜما سمرنمب ايمتل اظمٙمٖمات ٞمقفمٝمة هل َما سمٔمرف أن جيب بتؽرنم و ضماصمتؽ فمعم ىمٙمٝماً  ئمتٚمد احلجؿ

 زمايمٛمسبة- ايمِمقسمٝمة اظمٙمٖمات و ايمٖمٝمديق َمـ زمسٝمط فمدد و همٗمط ٞمِمٝمة َمٙمٖمات زمقضع سمرنمب أم - ايم٘مبغم احلجؿ ذات اظمٙمٖمات و ايمِمقر و إهمالم

 9 هل اظمتقهمرة همإضمجام اظم٘متبٝمة يمألومراص

 هارد –   GB 500 يسؽ هارد –   GB  320 يسؽ هارد –   GB 250 ديسؽ هار –   GB   160 يسؽ هارد – GB 80 ؽيس هارد

 – TB 3 (GB 3108  )  يسؽ هارد –TB 2   (GB 2048  )  يسؽ هارد ,TB 1  (GB 1024  )  يسؽ هارد –   GB 750 يسؽ

 - ٓضمٗمة سمقاريخ دم إضمجام سمتٕمغم ومد  نمغمهاو TB 8   (GB 8192   )وصؾ أن   الم وTB 4   (GB 4096   )  يسؽ هارد

 ديسؽ هار –   GB   160 يسؽ هارد – GB   80 يسؽ هارد 9 ايمتايمٝمة زمإضمجام همتتقهمر اظمحٚمقيمة يمٙم٘مٚمبٝمقسمرات ايمِمٙمبة إومراص أَما

 GB 250   – يسؽ هارد GB  320   – يسؽ هارد GB 500   – يسؽ هارد GB 750   – يسؽ هارد  TB 1   (GB 1024    ), 

 -ٓضمٗمة سمقاريخ دم إضمجام سمتٕمغم ومد ونمغمها TB 2   (GB 2048     )  يسؽ هارد

 ايمٗمرص  ايمِمٙمب  ذاء فمٛمد9  هاَمة َمالضمٓمةHard Disk  فمٛمدَما ايمٗمرص َمثالً  دم اظم٘متقب ايم٘ماَمؾ احلجؿ فمعم حتِمؾ يمـ همٟمٞمت 

 همٟمٞمت  Hard Disk GB   500 سمُمؼمي فمٛمدَما و  GB   74 فمعم ؽمتحِمؾ همٔمٙمٝماً  تٚمهمٟمٞم  Hard Disk GB   80 سمُمؼمي

 ذىمات زمكم احلجؿ ضمساب ؿمريٗمة دم اطمتالف هق ايمسبب ايمٛمٗمص -و هذا احلسبان دم ضع - GB   462 فمعم ؽمتحِمؾ همٔمٙمٝماً 

 -ايمتُمٕمٝمؾ أٞمٓمٚمة زمكم و ايمِمٙمبة إومراص

 Hard Disk Capacityىدطظىىالتخزونىىأوىحجمىالػرصىىالصلبىى(6-1-4)
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 ايمتُمٕمٝمؾ ٞمٓمام ضمدود Windows ايمتُمٕمٝمؾ ٞمٓمام ، ايمٛمٗمْمة 9وهل اظمٙمٖمات ٞمٓمام حلجؿ  ايمٗمرص ايمِمٙمب وٞمقع Windows يمف 

 Windows 98 ايمتُمٕمٝمؾ ٞمٓمام سمستخدم ىمٛمت إذا َمثال ايمِمٙمبة، يمألومراص اظمختٙمٖمة ايمتخزيـ ؽمٔمات َمع ايمتٔماَمؾ دم  حمدودة ومدرات

 Windows سمُمٕمٝمؾ ٞمٓمام سمستخدم ىمٛمت إذا أَما ، GB128  هق َمٔمف يتٔماَمؾ أن يٚم٘مـ ايمِمٙمب يمٙمٗمرص ؽمٔمة همٟمومٍم(    صمدا ومديؿ)

XP َمثؾ أضمدث ٞمٓمام أو Windows Vista و Windows 7 ضمايمٝما اظمتقهمرة ايمِمٙمبة يمألومراص ؽمٔمة أومٍم اؽمتخدام همٝمٚم٘مٛمؽ 

 َمٙمٖمات ٞمٓمام هق َما َمٔمرهمة فمٙمٝمؽ يمٝمس سمٗمٙمؼ ٓ) NTFS هق اظمٙمٖمات ٞمٓمام ي٘مقن أن زمممط( GB 2048 ئمادل َما)  TB 2  وهل

NTFS اجلديد ايمِمٙمب ايمٗمرص هتٝمئة إفمادة زمٔمٚمؾ ؽمٝمٗمقم َمـ َمسئقيمٝمة همٜمل Format-)أىمػم زمسٔمة صٙمب ومرص يمدي يمق ب َماذاؿمٝم 

 ضمتك يقصمد ٓ أٞمف ٞمٔمٙمؿ أن جيب ايمتٖماصٝمؾ دم ٞمدطمؾ أن ومبؾ ويم٘مـ ،Windows أٞمٓمٚمة ظمستخدَمل اظمُم٘مٙمة سمٗمع هٛما  سمغمازمايت؟ 2 َمـ

 دم سمغمازمايت 3 زمسٔمة صٙمب ومرص ؿمرح زمِمدد زمٟمهنا   أفمٙمٛمت Seagate ذىمة ويم٘مـ ، TB2   َمـ أىمػم زمسٔمة صٙمب ومرص أن

 ايمٗمرص هلذا ايم٘مبغمة ايمسٔمة َمـ يمٝمستٖمٝمد أَمقر زمٔمدة يٗمقم أن فمٙمٝمف Windows َمستخدم أن ايمممىمة وومايمت ، 2010   امايمٔم هناية

 سمُمٕمٝمؾ ٞمٓمام َمـ زمت 64 ٞمسخة اؽمتخدام رضورة َمع ،BIOS ٞمٓمام وحتديث( Drivers) إصمٜمزة ؽمقاومات حتديث َمٛمٜما ايمِمٙمب،

Windows Vista أو Windows 7، ؾايمتُمٕمٝم ٞمٓمام َمستخدَمل أَما Windows XP هذا َمـ ٞمِمٝمب هلؿ ي٘مقن همٙمـ 

( Partitions 2) صمزئٝمكم إلم ايمِمٙمب ايمٗمرص هذا سمٗمسٝمؿ يٚم٘مـ زمٟمٞمف سمٗمقل ومرأهتا ايمتل ”ايمٛمٓمرية“ احلٙمقل َمـ واضمدة اظمقضقع،

 -ايمِمٙمب صايمٗمر فمعم اظمتقهمرة اظمساضمة زماومل يٟمطمذ ايمثاين واجلزء سمغمازمايت 2 زمسٔمة ايمتُمٕمٝمؾ ٞمٓمام َمـ ؽمٝمٗمٙمع ايمذي اجلزء ٞمجٔمؾ زمحٝمث

 سمغمازمايت  -  2 همٟمومٍم  ؽمٔمة ختزيٛمف يمٙمٗمرص  ايمِمٙمب   سم٘مقن أىمػم  َمـ   ايمـــ   Windows 8أَما  ويٛمدوز 
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 -ايمٗمرص َمٗماس وهق زمقصة 3.5 وسمٔمٛمل- 3.5 زمـ يمف يرَمز اظم٘متبل ايم٘مٚمبٝمقسمراخلاص زم Hard Disk ايمـــ ,

 -ايمٗمرص َمٗماس وهق زمقصة 2.5 وسمٔمٛمل .  ثٛصخ   2.5 زمـ يمف يرَمز  Laptopاظمحٚمقل   ايم٘مٚمبٝمقسمراخلاص زم Hard Disk أَما ايمـــ -

 ايمِمٕمغمة -   Mini Laptopزمقصة  وهق َمٗماس ايمٗمرص  اظمقصمقد  دم  أصمٜمزة  1.8وأيّما يرَمز  يمف     زمــ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذكلىىالػرصىىالصلبىىلألجؼزةىالمكتبيىىىواألجؼزةىالمحمولظىى(6-1-5)
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 Parallel Advanced Technology Attachment  وأ  Integrated Drive Electronics(IDE)اٌـــ سمٗمٛمٝمة -1

"PATA": 

 ومرص) وضمدسمكم يمتقصٝمؾ ايمٗمازمٙمٝمة يمدهيا ومٛماة ىمؾ ومٛماسمكم فمعم ايمِمٙمبة إومراص سمقصٝمؾ فمعم سمٔمٚمؾ-  َمتتارم زمُم٘مؾ ايمبٝماٞمات همٝمٜما سمٛمتٗمؾ سمٗمٛمٝمة وهل

(  ايمتازمع)Slave  أو(ايمرئٝمز ) Master ايمقضمدسمكم أضمدى ي٘مقن زمحٝمث( آضمتٝماؿمل ايمٛمسخ صمٜماز أو-  اظمّمٕمقؿمة إومراص حمرك أو صٙمب

 9 ايمتارم ايمؼمسمٝمب فمعم َمقزفمة ايمتخزيـ وضمدات سم٘مقن وهبذا Secondary سمسٚمك وايمثاٞمٝمة Primary إولم ايمٗمٛماة وسمسٚمك- ايمٖمرفمل أو

Primary Master  .  Primary Slave  .  Secondary Master  .  Secondary Master 

  Secondary Master فمعم CDROM اظمدجمة إومراص وحمرك  Primary Master فمعم ايمِمٙمب ايمٗمرص يقضع أن دائامً  ويٖمّمؾ

 دم(Jumpers) ايمقصؾ صمسقر إفمدادات زمقاؽمْمة ايمٖمرفمل وأهيام ايمرئٝمز  هق اظمحرىمكم أي حتديد ويتؿ-  واضمد صٙمب ومرص هٛماك ىمان أذا

 أضمدمها همٔمكم حمرىمكم يمديؽ ىمان إذا أَما- "ايمرئٝمز " وضع فمعم ايمقصؾ صمرس ضع وضمٝمد ايمِمٙمب يمٙمٗمرص حمرك يمديؽ ىمان هم١مذا- حمرك ىمؾ

 Hard)ديسؽ اهلارد ؽمْمح فمعم َمقضحة( Jumpers)يمٙمجٚمػم اإلفمدادات سم٘مقن َما ونمايمباً   Slaveهمرفمٝما  وأطمر Masterرئٝمسٝمًا 

Disk )  .اظمِمٛمٔمة ايمممىمة ضمسب فمعم ىمؾ ٔطمر ومرص َمـ اإلفمدادات وختتٙمػ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

  HDD Typesالصلبظىمنىىحوثىىالتوصولىىىاألقراصىأنواعىى(6-1-6)
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  Slave وأهيام  Master أهيام فمٙمٝمف اظمقصٙمكم ايمِمٙمبكم ايمٗمرصكم أي خيتار ٘مليم يمٙم٘مازمؾ اخلٝمار سمؼمك طماصٝمة هل  Cable Select أن وٓضمظ

 - cable select هبام اخلاص  Jumperايمــ سمّمبٝمط ايمٗمرصٝمكم ي٘مقن أن زمد وٓ Hard Diskايمــ ضبط ضمسب

 َمـ سمٔمٚمؾ أن يٚم٘مـ وٓ ٝمةداطمٙم ايمتٗمٛمٝمة هذه أن ىمام ؿمقيالً  ي٘مقن أن يٚم٘مـ ٓ ايم٘مازمالت ضمزم أن  ATAأو  PATA أو  IDE سمٗمٛمٝمة وئمٝمب

 ؽمٙمؽ 40 َمـ َم٘مقن يسؽد يمٙمٜمارد( DATA)ايمداسما ىمٝمبؾ ي٘مقن ظما وطمِمقصاً  اجلٜماز زمطء  أؽمباب أضمد َمـ أيّماً  وهق أرم احلاؽمب طمارج

 اظم٘مقن ايم٘مٝمبؾ أَما- MHz 66 إلم 33 َمـ همٝمف ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ رسفمة سم٘مقن ؽمٙمؽ 40 َمـ اظم٘مقن ايم٘مٝمبؾ همٖمل- ؽمٙمؽ 80 َمـ ي٘مقن أن ويٖمّمؾ-

 َمٛمٖمذ َمـ أىمػمي٘مقن  إم ايمٙمقضمة فمعم َمٛمٖمذه أَما   - أرسع همٜمق يمذايمؽ MHz  133 إلم 100 َمـ همٝمف ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ رسفمة سم٘مزن ؽمٙمؽ 80 ـَم

 ( 9ديسؽ ايمٖمٙمقيب) اظمرن ايمٗمرص حمرك
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 SATA -   Serial ATA (Advanced Technology Attachment)9 سمٗمٛمٝمة -2

 Hardايمــ سمقصٝمؾ دم أن اظمٛمتممة ايمْمريٗمة هلو   IDE ىمٝمبؾ  سمقصٝمؾ فمٛمد يسؽد اهلارد فمـ خيتٙمػ SATA دم (Hard Disk)   ؾم٘مؾ

Disk ايمرئٝمسٝمة ايمٙمقضمات َمٔمٓمؿ دم اظمّماهمة اجلديدة اإلَم٘ماٞمٝمات أضمد ؿمبٔماً  وهل ايمرئٝمسٝمة زمايمٙمقضمة - 

 يسافمد مما . Buffer Cache َمٝمجا 8 فمعم ؽديس اهلارد َمـ ايمٛمقفمٝمة هذه حتتقي ضمٝمث9   ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ دم أفمعم رسفمات -91 ممٝمزاسمف أهؿ وَمـ

 --- ايمدومٝمٗمة دم يمٖمة 7200 زمرسفمة ايمٕمايمب دم سم٘مقن وهل-- يرس و رسفمة زم٘مؾ يمألواَمر آؽمتجازمة فمعم ايمٛمقع هذا

 - َمؼم 2 ضمقارم يمٙم٘مازمؾ أؿمقل َمساهمة يدفمؿ -2

 - eSATA زمتٗمٛمٝمة External Hard Diskايمــ يدفمؿ-3

 صٚمت َمع فمايمٝمة رسفمة زمٚمٔمٛمل--  " Very Fast And Nearly Silent " سمسٚمك آٞمقاع هذه دم اظمستخدَمة ايمت٘مٛمقيمقصمٝما 9 اهلدوء-4

 "ايمٔمٚمالومة ايمت٘مٛمقيمقصمٝما صماٞمب الم--  ضمديثا سمْمقيرها سمؿ ايمتل " WhisperDrive " إم ايمت٘مٛمقيمقصمٝما َمـ صمزء هل و--  َما ضمد الم رهٝمب

Soft Seek " - 

 ضمٝمث - Shock Protection أو"  Shock Guard"  سمسٚمل ديسؽ اهلارد َمـ قعايمٛم هذا دم صمديده سم٘مٛمقيمقصمٝما سمستٔمٚمؾ 9 احلامية-5

 - يمٙمبٝماٞمات أىمٝمده ايمُمبف احلامية يقهمر مما إطمْماء اىمتُماف دم ايمرسفمة  المزماإلضاهمة  - زمايمْمبع اخلٖمٝمٖمة ايمِمدَمات يم٘مـ و - يمٙمِمدَمات َمّمادأٞمف  
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 ضمٝمزاً  يٟمطمذ ايمذي IDE ىمٝمبؾ زمٔم٘مس ايم٘مٝمس دم ايمٖمراغ َمـ ضمٝمزاً  يٟمطمذ ويمـ ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ دم أرسع أصبح أٞمف IDEايمـ ىمٝمبؾ وزمكم زمٝمٛمف وايمٖمرق

 - صمٝمد زمُم٘مؾ ايم٘مٝمس وهتقية سمػميد َمـ يٚمٛمع و ايم٘مٝمس  دم ايمٖمراغ َمـ
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 إرم ايمٔمادي ايمبقر َمـ حتقيٙمة يمف يقصمد Power Supplyايمــ دم  SATAاخلاص  زمايمْماومة  ايم٘مٜمرزمائٝمة يمٙمــ  Molex ىمٝمبؾ   جيد مل يمق وأيّماً 

 9 ايمتايمٝمة ايمِمقرة دم ىمام اجلديد اظمٛمٖمذ

 

 

 

 

 

 

 9ايمتايمٝمة ايمِمقرة دم ىمام همٗمط واضمد سمّمع أن جيب ويم٘مـ ؿماومة ىمٝمبؾ َمٛمٖمذيـ يمف( SATA) ؽماسماومرص  صٙمب  يقصمد وأيّماً 
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 َمـومرص صٙمب و  IDE ٞمقع َمـ ومرص صٙمب  وصمد وإن-  (SATA)ايمــ دم أيّماً  يٛمْمبؼ همٜمق Jumpers ايمــ دم إفمدادات َمـ يٛمْمبؼ َما أَما

 -Slave ايمٖمرفمل َمـ  Master ايمرئٝمز حتدد أن همٔمٙمٝمؽ َمٔماً  SATA ٞمقع

 PATA  9أو يسٚمك ( Enhanced Integrated Drive Electronics) EIDE  سمٗمٛمٝمة -3

 َمٙمٖمات ٞمٗمؾ زمٚمٔمدل ئمٚمؾ ضمٝمث زمايمْمبع ايمرسفمة اطمتالف َمع ويم٘مـ SATA يمٙمـ ايمسازمٗمة اظمٚمٝمزات زمٛمٖمس يتٚمتع ديسؽ اهلارد َمـ ايمٛمقع هذا

 SATA زمايمـ اخلاص اهلدوء يّماهل ٓ زمف اخلاص اهلدوء و Ultra ATA / 100 زمتٗمٛمٝمة ئمٚمؾ همٜمق--  ايمقاضمدة ايمثاٞمٝمة دم َمٝمجا 100

Drives  وهق  سمٗمٛمٝمة إضمدث َمـ  سمٗمٛمٝمة ايمـــ-IDE  . 
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 :  Small Computer System Interface (SCSI) سمٗمٛمٝمة -4

 فمػم أرم احلاؽمب طمارج َمـ سمستخدم أن اظمٚم٘مـ َمـ أهنا وىمام-  ايمٔمايمٝمة زمايمرسفمة وسمتٚمٝمز- َمتقازي زمُم٘مؾ  قَماتٙماظمٔم ٞمٗمؾ فمعم سمٔمتٚمد وهل

 SCISI زمتٗمٛمٝمة ختزيـ وضمدة 15 ضمتك سمٗمبؾ  ضمدوا ومٛماة فمعم سمٔمٚمؾ ايمتٗمٛمٝمة هذه سمٗمريباً  أَمتار إلم وصالهتا أؿمقال سمِمؾ أن ومم٘مـ طماصة وصالت

 هذه َمٝمزة- ايمثاٞمٝمة دم َمٝمجازمايت 640 و 320 زمرسفمة يبمم واظمستٗمبؾ-  ايمثاٞمٝمة دم زمايت َمٝمجا 160 إلم ايمتٗمٛمٝمة هذه دم ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ رسفمة وصٙمت-

 اظمرسمٖمٔمة ىمٙمٖمتٜما دم همتٚم٘مـ ايمتٗمٛمٝمة هذه فمٝمقب وأَماىمثغمة - وضمدات سمقصٝمؾ فمعم ايمٗمدرة وىمذايمؽ ايمٔمايمٝمة يمتخزيٛمٝمة وومدرهتا ايمٔمايمٝمة رسفمتٜما ايمتٗمٛمٝمة

 دم إٓ سمتقهمر ٓ َمٛماهمذه يمذيمؽ نمايمبًا، ايمسغمهمرات دم يستخدم وإٞمام اظمٛمزيمٝمة ايم٘مٚمبٝمقسمرات دم يستخدم ٓ ايمٛمقع هذا و- هاإفمداد وصٔمقزمة صمداً 

 -اظمٛمزرم اظمستخدم أصمٜمزة دم جتده ويمـ همٗمط ايمسغمهمرات أم يمقضمات
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 SAS)Serial Attached SCSI Drive ) 9  سمٗمٛمٝمة -5

 يستخدم .   Tape أصمٜمزة َمع أو ايمِمٙمبة إومراص َمع يمٙمٔمٚمؾ خمِمص ايمتسٙمسؾ، فمعم ئمٚمؾ ٘مـويم SCSI ايمسازمؼ يمٙمٛمقع سمْمقير قه

 SATA ايمٛمقع َمـ ايمِمٙمبة آومراص وصؾ يٚم٘مـ .   POINT TO POINT اظمباذة ػموسمقىمقلزم

 دم قصمقداظم MAC Address ال رومؿ يُمبف)  يت٘مرر ٓ همريد َمٔمرف رومؿ هلا SAS ال ومْمع َمـ ومْمٔمة ىمؾ-SAS ايمٛمقع َمـ َمتح٘مامت فمعم

 - World Wide Name – WWN ب فمٙمٚمٝما ئمرف ىمام او SAS Address اؽمؿ فمٙمٝمف يْمٙمؼ((ايمُمب٘مة زمْماومات

 SCSI 9 ال فمـ SAS ال يتٖمقق زمامذا

 اظمرؽمؾ ان فمعم وسمٔمتٚمد Multidrug ال زمتٗمٛمٝمة ئمٚمؾ SCSI زمٝمٛمام- Point to Point سمسٚمٝمتف  ىمام او اظمباذة زمتٗمٛمٝمة ئمٚمؾ SAS اٞما9  اوٓ

 -ئماجلٜما ايمذي هق اظمٔمٙمقَمات َمٔماجلة زمف يٖمؼمض ايمذي ايمٔمالومة صاضمب فمعم جيب ويم٘مـ حمددة صمٜمة الم اظمٔمٙمقَمات ؾيرؽم ٓ

 اؽمتخدام يتؿ يمذيمؽ ىماَمٙمة ضمٙمٗمة يمتِمبح اظمٛماهمذ مجٝمع انمالق جيب SCSI ال دم اَما- Terminator Pack الم زمحاصمة يمٝمس SAS اٞما9  شماٞمٝما

 - فمٚمؾ هلا يمٝمس تلايم اظمٛماهمذ نمالقإل Terminator Pack آ

 َمٔمٙمقَمتكم وصقل زمسٝمط زمُم٘مؾ وهل .  SCSI دم احلدوث ٞمادرة َمُم٘مٙمة وهل .  Clock Screw فمعم حيتقي ٓ SASايمــ   ان9  شمايمثا

 -اظمٔمٙمقَمتكم فمْمب الم ي٠مدي مما ايمٗمرص ٞمٖمس الم ايمقومت ٞمٖمس َمـ َمتزاَمـ زمُم٘مؾ

 اظمتح٘مؿ ٞمٖمس فمعم ومرص 32 سمقصٝمؾ يدفمؿ SCSI ال زمٝمٛمام -  اظمتح٘مؿ ٞمٗمس فمعم ومرص 16384 ضمتك سمقصٝمؾ َمـ يٚم٘مٛمف SAS اٞما9  رازمٔما

 -اومٍم ىمحد

 2009 دم  GBPS6  ايمرسفمة هذه واصبحت GBPs 3وهل  آ َمقصقل- ومرص يم٘مؾ شمازمتة رسفمة َمٔمٙمقَمات ممر حيٗمؼ SAS اٞما9  طماَمسا

 -اظمقصقيمة آومراص ىمؾ زمكم َمُمارىمة ايمرسفمة سم٘مقن SCSI ال دم اَما

 -Expander آ ٞمٖمس فمعم SATA اومراص سمرىمٝمب يدفمؿ SAS اٞما9  ؽمادؽما

 وهذه  ايمتٗمٛمٝمة  ٓ جتدها  آ دم  أصمٜمزة  ايمسغمهمرات   -
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 External removable HDD 9  أو يسٚمك (USB)  EXTERNAL USB 2.0 Drives سمٗمٛمٝمة    -6

 - َم٘مان أي إلم زمسٜمقيمة ايمتٛمٗمؾ إَم٘ماٞمٝمة زاسمفممٝم وَمـ أم يمقضمة أي دم USB زمٖمتحة زمتقصٝمٙمف يسٚمح ضمٝمث َمروٞمة إٞمقاع أىمثر َمـ ايمٛمقع هذا

 9 زمأيت ديسؽ اهلارد َمـ ايمٛمقع هذا يتٚمٝمز

 إٞمقاع هذه-- يمٙمجٚمٝمع َمٔمروهمف رسفمتف USB 2.0 ايمـ زمايمْمبع و--  USB 2.0 Port فمعم قفمٝمةٛمايم هذه سمٔمٚمؾ ضمٝمث9 ايمٔمايمٝمة ايمرسفمة -1

 - USB 3.1 Port أو   USB 3.0 Portوضمديثة سمٔمٚمؾ  فمعم  وأيّما هٛماك ٞمقفمٝمة  صمديدة  -- USB 1.1 Port ايمـ َمع أيّما َمتقاهمٗمة

 ديسؽ هارد َمـ أىمثر سمّمٝمػ أن همٝمٚم٘مٛمؽ -- USB َمٛمٖمذ فمعم سمٔمٚمؾ ايمتل ايمٗمْمع هل يمٙمجٜماز اضاهمتٜما دم ومْمع أؽمٜمؾ أن اظمٔمروف َمـ9 اظمروٞمة -2

 - Restart فمٚمؾ الم سمّمْمر أن وزمدون--  َمروٞمة و يرس و ؽمٜمقيمة زم٘مؾ

 - فمٚمقدي أو أهمٗمل زمُم٘مؾ وضٔمٜما اَم٘ماٞمٝمة و- ايمُم٘مؾ و اظمٛمٓمر اجلٚمٝمؾ زمايمتِمٚمٝمؿ ايمٛمقفمٝمة هذه ٚمتعسمت ضمٝمث9 إٞمٝمؼ ايمتِمٚمٝمؿ -3

 .  Seagateأهمّمؾ ذىمة  يمِمٛمافمة  أومراص ايمِمٙمبة  اخلارصمٝمة  
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 FireWire Disk Drives   (IEEE 1394)    9  سمٗمٛمٝمة  -7

 إَمثؾ احلؾ  اظمحٚمقيمة إومراص حمرىمات سمقهمر َمتٚمٝمز، وأداء فمايمٝمة َمـ رةومد زمف سمتٚمٝمز َما َمع َمٓمٜمرها وأٞماومة وَمتاٞمتٜما ضمجٚمٜما زمِمٕمر سمتٚمٝمز  

 ظمحرك احلايمٝمة يمٙمتِمٚمٝمامت إهمّمؾ اظمزايا  FireWire   ايمثازمتة إومراص حمرىمات سمّمؿ- اجلقدة فمارم اظمحٚمقل ايمبٝماٞمات يمتخزيـ واظمٛماؽمب

 سمزويدمها يتؿ  USB و FireWire ؿمرازي َمـ هم٘مؾىمٜمرزماء  ؽمٙمؽ غمسمقهم يتٔمكم ٓو  ؾمديدة، زمبساؿمة- ممٝمزة واضمدة ضمزَمة دم ايمثازمتة إومراص

 سمقصٝمٙمٜمؿ دم اظمستخدم   USB أو FireWire ىمازمؾ طمالل َمـ َمباذة زمايمْماومة سمزويدمها يٚم٘مـ أٞمف أي ايمٛماومؾ، طمالل َمـ زمايمْماومة

 ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ دم همائٗمة رسفمات ايمثازمتة راصإوم ظمحرىمات ايمٔمارم إداء ذات ايمثازمتة إومراص حمرىمات وإيم٘مؼموٞمٝمات آيمٝمات سمقهمر-  زمايم٘مٚمبٝمقسمر

 شمازمتة أومراص ىمٚمحرك اظمحٚمقل ايمثازمتة إومراص حمرك اؽمتخدام يٚم٘مٛمؽ ايمػمجمٝمة، ايمتْمبٝمٗمات أنمٙمب وَمع-   USB أو FireWireَمع ؽمقاء

 -   USBَمـ   يمٝمس  أرسع  زمٟمٞمف   FireWire- وهٛماك  َمالضمٓمة  َمٜمٚمة فمـ اٞمتٜمٝمت َمتك َمٔمؽ ومحٙمف همِمٙمف شمؿ داطمقم،
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 9 (ايمِمٙمبة احلايمة ومرص) أو( SSD) Solid State Diskايمـسمٗمٛمٝمة   -8

 اداء َمـ وسمزيد اىمثر سمٖمٝمد ومقية ممٝمزات َمـ حتٚمٙمف ظما اظمحٚمقيمة وآصمٜمزة اهلقاسمػ دم فمادة سمستخدم وايمتل صمديده سمٗمٛمٝمة ـمٜمرت 2008 فمام دم

 SSD 9 ايمـ وممٝمزات همقائدومن   -  SSDزمـ وسمسٚمك آصمٜمزة

 9 َمثؾ SSD ايمـ يمٗمرص ايمٖمقائد َمـ فمدد ئمْمٝمان ايمٗمرص وٞمقع احلرىمة فمدم,

 وزمراجمؽ سمْمبٝمٗماسمؽ جئمؾ SSD ومرص اؽمتخدام- آشمٛمكم زمكم همارق وأىمػم أهؿ هذا ايمتٗمٙمٝمدي، يسؽد اهلارد َمـ زم٘مثغم أرسع SSD ايمـ ومرص ,

 ايمـ دم اظمقصمقدة" Access Time" ايمٙمحٓمٝمة ؾمبف ايمقصقل رسفمة زمسبب حيِمؾ هذا- ايمٙمحٓمة ٞمٖمس دم وىمٟمهنا ىمبغمة زمرسفمة سمٖمتح ايمثٗمٝمٙمة

SSD زمايمـ َمٗمارٞمة HDD  - ايمٔمادي 

 - SSD ايمـ دم َمرات زمٔمدة أفمعم ومراءة رسفمة ,

 إومراص سمٛمخدش ومد أو سمتٔمْمؾ ومد هماإلزمرة  احلرىمة، زمسبب حتِمؾ يسؽد اهلارد َمُماىمؾ أنمٙمب ،ىمبغم زمُم٘مؾ ايمٔمْمب همرصة سمٗمٙمٝمؾ ,

 -اظمٕمٛماؿمٝمسٝمة

 ايمـ دم أومؾ ي٘مقن اخلْمر هذا يمٙمٔمْمب، يسؽد اهلارد سمٔمرض ومد أٞمت وضٔمف ورهمٔمف سمقب ايمالب ريؽحت فمٛمد ،احلرىمة فمٛمد ايمٔمْمب همرصة سمٗمٙمٝمؾ ,

SSD وآهتزاز يمٙمحرىمة وسمٗمبؾ حتٚمؾ أفمعم همٜمق- 

 وٓ ىمتازمة إزمرة يقصمد همال ذيمؽ، سمسٚمع يمـ SSD ايمـ دم ايم٘مٚمبٝمقسمر، فمعم ايمٔمٚمؾ فمٛمد يسؽد اهلارد صقت يسٚمع َما دائامً  أنمٙمبٛما ،ضجٝمجاً  أومؾ ,

 -فمايمٝمة زمرسفمة يدور اؿمٝمزَمٕمٛم ومرص

 -َمٔمدوَمة ؾمبف أو صمداً  ومٙمٝمٙمة ايمِمادرة احلرارة جئمؾ ضمرىمة وصمقد همٔمدم يمٙمحرارة، إصداراً  أومؾ ,

 -يمٙمْماومة اؽمتخداَماً  أومؾ ,

  HDD زمايمـ َمٗمارٞمة صٕمغمة َمازايمت ؽمٔمتٜما-وأيّما  ايمٔمادية ايمِمٙمبة إومراص زمٟمؽمٔمار ومقرٞمت َما إذا ايمباهظ ؽمٔمرها   هق9 هلا فمٝمب أهؿ يمٔمؾ

 - ايمِمٛمافمٝمة اظم٠مؽمسات يمتْمبٝمٗمات زمايمٖمٔمؾ أؿمٙمؼ ايمذي زمايت سمغما 1 زمحجؿ SSDs ٞمزول َمع ، رسئمة زيادة حتٗمٝمؼ اظمتقومع ويم٘مـٔمادي ايم

 9ىمايمتارم وهل SSD احلديثة ايمِمٙمبة إومراص و HDD ايمٔمادية ايمِمٙمبة إومراص زمكم همقارق فمدة أذا هٛماك

 -ممٕمٛمط ومرص فمعم إطمغم هذا قهمرسم يمٔمدم SSD َمـ ورزٞما أشمٗمؾ HDD ديسؽ اهلارد9 ايمقزن -1
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 سم٘مٚمـ دائٚمة ضمرىمة يتْمٙمب ايمذي HDD دم ممٕمٛمط ومرص وصمقد زمسبب وذيمؽ SSD َمـ أىمػم ؿماومة يستٜمٙمؽ HDD ديسؽ اهلارد9  ايمْماومة -2

 آومؼماب دفمٛم ؽمامفمف يٚم٘مـ  إهتزاز و ضقضاء صدور دم سمتسبب احلرىمة هذه أن ىمام -  وَمٛمف فمٙمٝمف وايمٗمراءة ايم٘متازمة ومِمد إطمغم هذا دوران دم

 -داطمٙمف احلرىمة واٞمٔمدام ممٕمٛمط ومرص أي فمعم يتقهمر ٓ ايمذي SSD فم٘مس فمعم- َمٛمف

 -HDD دم ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ أضٔماف 10 إلم سمٗمريبا سمِمؾ SSD دم ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ رسفمة9 ايمرسفمة -3

 HDD صٙمب ومرص فمعم 7 دوزويٛم إومالع جترزمة متت اظمقاصٖمات زمٛمٖمس جلٜماز اطمتبار همٖمل ايمٛمقفمكم زمكم ختتٙمػ اإلومالع رسفمة9 اإلومالع -4

 -همٗمط شماٞمٝمة 30 إؽمتٕمرق SSD صٙمب ومرص دم أَما وٞمِمػ دومٝمٗمة سمٗمريبا إؽمتٕمرق

 يٛمخٖمض ايمقومت َمرور َمع ايمٔمٜمد ضمديثة يمتاز َما أيّما وىمقهنا ورسفمتٜما إَمتٝمازها  إفمتبار فمعم HDD َمـ أنمعم SSD أومراص9 ايمسٔمر -5

 -سمدرجيٝما ؽمٔمرها

  -سمُمٕمٝمؾ وسمثبٝمت ايمػماَمج زمرسفمة  فمايمٝمة صمدا -6

 إصمٜمزة َمع صمٝمد زمُم٘مؾ سمٔمٚمؾ وٓ فمايمٝمة ىمٖماءة فمعم سمتقهمر ايمتل احلديثة إصمٜمزة رسفمة َمـ سمرهمع SSD ايمِمٙمبة إومراص9 َمٜمٚمة َمالضمٓمة

 اجصمٝم 4 همئة َمـ رام فمُمقائٝمة ذاىمرة إلم زماإلضاهمة ايمٛمقاة شمٛمائل َمٔمايمج فمعم اجلٜماز يتقهمر أن جيب صمٝمد زمُم٘مؾ إومراص هذه سمٔمٚمؾ يم٘مل ايمٗمديٚمة

 -أدٞمك ىمحد
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 أن  ٞمقضح زماطمتِمار  دم  صمدول  أٞمقاع ايمٗمرص  ايمِمٙمب  والم أي صمٜماز  يرىمب  --

 Serverٕصمٜمزة  اخلقادم   Laptopيمألصمٜمزة  اظمحٚمقيمة   PCيمألصمٜمزة اظم٘متبٝمة 

IDE IDE SCSI 

SATA SATA SAS 

EIDE SDD SATA 

USB USB USB 

Fire wire Fire wire Fire wire 

 

 - Externalطمارصمل   -Internal                             -2داطمقم   -Hard Disk     91َمـ  ايمٗمرص ايمِمٙمب    يقصمد  ٞمقفمكم  

 يستخدم  ىمقؽمٝمٙمة يمتخزيـ  اظمٙمٖمات  ايم٘مبغمة  )ايمٖمٝمديق  طمِمقصا ( وأيّما  يستخدم  ٕرؾمٖمة  اظمٙمٖمات  -اخلارصمل  

   ؟ رصمل  يمتخزيـ اظمٙمٖمات  أهيام  أهمّمؾ ايمٗمرص ايمِمٙمب  ايمداطمقم  أو ايمٗمرص  اخلاس. 

-  ضمٝمث  أٞمف شمازمت  ونمغم  َمٔمرض  يمٙمسٗمقط  َمـ  ىمثرة  ايمتٛمٗمؾ  َمثؾ  اخلارصمل - وأيّما اخلارصمل  َمٔمرض  زم٘مثرة ايمداطمقم أهمّمؾ زمُم٘مؾ  فمام  ج. 

ا  يسٚمح يمٙمٖمغموؽمات يمٙمسٗمقط  -  وأي  أنمالق  َمٖماصمئ يمٙمخارصمل مم٘مـ  يسبب همٗمد  ايمبٝماٞمات  -  واخلارصمل  يستخدم  فمعم أىمثر  َمـ  صمٜماز  مم

 آٞمتٗمال  زمسٜمقيمة   -

 ؟هؾ  زماإلَم٘مان  حتقيؾ  ومرص صٙمب  طمارصمل  الم  داطمقم  أ و  داطمقم  الم  طمارصمل  - س.  

 . SATA اخلارصمل  َمـ  ٞمقع ٗمرص  ايمِمٙمبوايم   SATAٞمٔمؿ  - مم٘مـ أذا  سمُمارىمت  دم ٞمقع  ايمتقصٝمؾ - َمثال  أذا  ىمان  صمٜمازك يدفمؿ  ج.  

 ضمتك  يُمتٕمؾ  ايمٗمرص  ايمِمٙمب Caseايمِمٙمب  َمـ  داطمقم  الم  طمارصمل  أو سمُمؼمي ومرص صٙمب  طمارصمل  صمديد  حتتاج  الم   ظما  حتقل ايمٗمرص

 

 

 

  HDD Typesالصلبظىمنىىحوثىمكانىالتركوبىىىىاألقراصىأنواعىى(6-1-7)



 

 
245 

 انذهاب اىل انفهزس

 

 

 

 

 

 

 

 

 9إهمّمؾ هق وإىمػم ايمتخزيـ َمساضمة ضمجؿ وهل ايمسٔمة  -1

 500 زمسٔمة صٙمب همٗمرص اظمساضمة هذه ؾىم إلم حتتاج ٓ ىمٛمت وإن سمغمازمايت، 4 هق أن   ضمتك َمتقهمر ضمجؿ أىمػمPC 9 اظم٘متبٝمة يمألصمٜمزةأ-  

 -ىماهمٝما َمـ أىمثر ؽمٝم٘مقن صمٝمجازمايت

 زمسٔمة صٙمب همٗمرص اظمساضمة هذه ىمؾ إلم حتتاج ٓ ىمٛمت وإن سمغمازمايت، 2 هق أن ضمتك َمتقهمر ضمجؿ أىمػمLaptop 9اظمحٚمقل  يمألصمٜمزة ب- 

 -ىماهمٝما َمـ أىمثر ؽمٝم٘مقن صمٝمجازمايت 320

 9ٕهمّمؾا هق وإفمعم RPM ايمِمٙمب ايمٗمرص دوران رسفمة  -2

 RPM 10000 دوران رسفمة ذو صٙمب ومرص ، RPM 7200 َمـ أومؾ دوراٞمف رسفمة صٙمب ومرص سمُمؼمي PC9ٓ اظم٘متبٝمة يمألصمٜمزةأ-  

 -صمدا َم٘مٙمٖما ايمقومت وزمٛمٖمس رائٔما  اطمتٝمارا ؽمٝم٘مقن

 دوران رسفمة ذو صٙمب ومرص ، RPM 5400 َمـ أومؾ دوراٞمف رسفمة صٙمب ومرص سمُمؼمي Laptop 9ٓاظمحٚمقل  يمألصمٜمزةب-  

 RPM 7200  صمدا َم٘مٙمٖما ايمقومت وزمٛمٖمس رائٔما إطمتٝمارا ؽمٝم٘مقن- 

  HDDىالصلبظىاألقراصىبونىوالمػارنظىالمغاضلظىرواملى(6-1-8)
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 Seagate ذىمة أصمرهتا ايمتل إزمحاث إضمدى همٖمل احلاؽمقب، أداء زيادة دم ايمٔماَمؾ هذا أمهٝمة جيٜمٙمقن اظمستخدَمكم َمـ ايم٘مثغم هم١من ويمألؽمػ

 صٙمب ومرص َمـ ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ دم %35 زمٛمسبة وأرسع ايمتُمٕمٝمؾ زمداية دم %25 زمٛمسبة أرسع 7200 دوران زمرسفمة يدور صٙمب ومرص أن وصمد

 - RPM 5400 زمرسفمة يدور

 (:Cache) اظم٠مومتة ايمذاىمرة ضمجؿ -3

 -أىمثر أو  MB 64 ؽمٔمة َم٠مومتة ذاىمرة ذو صٙمب زمٗمرص همٟمٞمِمح أهمّمؾ ٕداء أَما ، MB 32 إومؾ فمعم  PC 9اظم٘متبٝمة يمألصمٜمزة- أ 

 -أىمثر أو  MB 32 ؽمٔمة َم٠مومتة ذاىمرة ذو صٙمب زمٗمرص همٟمٞمِمح أهمّمؾ ٕداء أَما ، MB 16 إومؾ فمعمLaptop 9اظمحٚمقل  يمألصمٜمزة- ب 

 -ايمقصقل وزَمـ ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ ٔمدلَم َمثؾ أمهٝمة أومؾ أطمرى فمقاَمؾ -4

 أهمّمؾ هؿ Western Digitalو  Seagate، اظمختِمكم إصدوماء َمـ ايم٘مثغم ورأي ايمُمخيص رأيل ضمسب9 اظمِمٛمٔمة يمممىمةا-5

 -َمُمجٔمة زمٟمؽمٔمار ايم٘مقيتل زمايمسقق َمتقهمرة كمايمممىمت ىمال وَمٛمتجات ايمِمٙمبة، يمألومراص اظمِمٛمٔمة ايمممىمات

 

-  وهٛماك  ذىمات  ىمثغمة  أطمرى     Seagate  وذىمة    Western Digital (WD)أهمّمؾ  ذىمتكم  يمِمٛمافمة  إومراص ايمِمٙمبة مها 

 (. Samsung –IBM –Hitachi –Toshiba _Maxtor –Fujitsu –Buffalo –LaCie-Dell-HP)َمٛمٜما 

  

 

 

 

 

 

 

 HDD Companiesىالصلبظىألقراصلىالذركاتىىالمصنطظىى(6-1-9)
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 وَما  هل  إصمٜمزة  اظمخِمِمة  هلا  -   Hard Diskح  ذىمات  إومراص  ايمِمٙمبة  وهذه  صمدول يقض

 Serverٕصمٜمزة  اخلقادم   Laptopيمألصمٜمزة  اظمحٚمقيمة   PCيمألصمٜمزة اظم٘متبٝمة 

Western Digital Toshiba DELL 

Seagate Samsung HP 

Maxtor Seagate Seagate 

Hitachi Hitachi Hitachi 

Fujitsu Fujitsu IBM 

 همٜمل  خمِمِمة  همٗمط  يمِمٛمافمة  إومراص ايمِمٙمبة اخلارصمٝمة  -   LaCieو ذىمة    Buffaloأَما ذىمة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hard Diskىالصلبظىألقراصتاروخىىا

 HDD Dateىالصلبظىقراصألتاروخىىاى(6-1-10)
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 ؟Hard Diskايمٗمرص ايمِمٙمب  َمـ ايمٔمْمؾ ٞمٔمرف أن ٞمريد ىمٝمػ. س

 -  no detect disk ومرص جيد مل زمٟمٞمف ختػمك ؽمقداء ؾماؾمة فمعم ٞمٗمػ ويم٘مـ- ايمُماؾمة وسمٟميت يُمتٕمؾ احلاؽمقب سمُمٕمؾ فمٛمدَما. ج

 -"ديسؽ اهلارد وىمٝمبؾ ايمْماومة ىمٝمبؾ" ايم٘مقازمؾ سمقصٝمؾ َمـ سمٟمىمد9 اإلصمراء

 - …WINDOS جيد مل أٞمف ختػمك رؽمايمة سمٓمٜمر ايم٘مٚمبٝمقسمر سمُمٕمؾ فمٛمدَما أو

 سمٕمغمه أو( ايم٘مازمالت سمٖمٗمد) إصالضمف فمٙمٝمؽ اهلارد َمـ ي٘مقن ومد ايمقيٛمدوز َمـ ي٘مـ مل إذا9 اإلصمراء

 9 ايمِمٙمب يمٗمرصا دم إفمْمال َمـ ٞمقفمان يقصمد

 -دم اجلزء  ايمثاين  َمـ  هذا  ايم٘متاب   ذىمرها ؽمٝمتؿ ايمِمٝماٞمة زمراَمج طمالل َمـ إصالضمٜما يٚم٘مـ أفمْمال وهل9 زمراَمج أفمْمال -1

 9 ايمتايمٝمة إؽمباب ٕضمد سم٘مقن َمٝم٘ماٞمٝم٘مٝمة أفمْمال وهل 9أصمٜمزة أفمْمال -2

 - Jumpersيمٙمــ ؽمٙمٝمٚمة نمغم أوضاع •                                  - ايمْماومة أو ايمبٝماٞمات يم٘مازمؾ صمٝمد سمثبٝمت فمدم •

 -زمايمْماومة اإلَمداد وضمدة دم فمْمؾ •

 -Jumpersايمــ وضع َمـ ايمتٟمىمد •         - زمٝماٞمات ىمازمؾ سمرىمٝمب أو سمٕمٝمغم •      9 اإلصمراء

 - زمايمْماومة اإلَمداد وضمدة سمٕمغم •

 ,9ايمٗمرص  ايمِمٙمب فمعم يمٙمٚمحاهمٓمة

  ظماذا؟---  زماحلاؽمقب ومْمٔمة أهؿ هق بايمٗمرص ايمِمٙم أن ٞمٛمقه أن جيب--  ذيمؽ فمـ احلديث ومبؾ

 --- َمٜمٚمة ىماٞمت أن وطماصة--  زمؽ ختتص ايمتل اظمٔمٙمقَمات وزمجٚمٝمع ايمتُمٕمٝمؾ ٞمٓمام َمٙمٖمات حيقي ٞمفٕ

 - يتحرك ٓ ضمتك( َمساَمغم) زمػمانمل وٞمثبتف زمرهمؼ ٞمّمٔمف ايم٘مٝمس دم ٞمّمٔمف فمٛمدَما جيب -1

 -زمرهمؼ ٞمٖم٘مف أن جيب َما َم٘مان إلم وٞمٗمٙمف ايم٘مٝمس َمـ ٞمٖم٘مف أن أردٞما إذا وأيّما -2 

 HDD Crashاألرطالىىالذائطظىىللػرصىىالصلبىى(6-1-11)
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 -"ايمزروماء ايمٖمحص ؾماؾمة" يٖمحص دفمف احلاؽمقب ٞمُمٕمؾ ذيمؽ وزمٔمد ايم٘مٜمرزماء سمٗمْمع فمٛمدَما -3

 وزمكم زمٝمٛمف وايمٖمرق.   eSATA وهق SATAايمـــ َمـ َمُمتؼ آطمر خمرج هٛماك SATA  9َمالضمٓمة َمٜمٚمة  دم  ايمٗمرص ايمِمٙمب  َمـ  ٞمقع  

 ىمٖمالش ايمِمٙمبة إومراص ووصؾ يمٖمِمؾ USBايمــ ىمٚمخرج يقصمد أٞمف eSATA ايمـــ َمٝمزة-   ايمتارم ايمُم٘مؾ دم ىمام ايمٔمادي SATAايمـــ

 ىمام- PCIايمــ ؾمؼ دم يثبت طماص ىمرت طمالل َمـ eSATA ايمــ َمٛمٖمذ فمعم حتتقي ٓ ايمتل إم ايمٙمقضمة فمعم اؽمتٕماليمف وزماإلَم٘مان -َمٝمٚمقري

 يمؼمىمٝمب إم ايمٙمقضمة فمعم صمقدةاظمق SATAايمـــ زمٚمٗمازمس يمتقصٝمٙمف ىمازمالت و  eSATA َمٛماهمذ فمعم حتتقي َمقصالت اؽمتخدام زماإلَم٘مان

  - ايمتٗمٛمٝمة سمدفمؿ ايمتل اخلارصمٝمة ايمِمٙمبة إومراص
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 ضمتك ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ َمٔمدل يبٙمغ ضمٝمث  Fire Wire أو USB ايمـ ؿمريؼ فمـ طمارصمٝماً  رزمْمف ضمايمة َمـ أىمثر رسيع ايمتقصٝمؾ هذا وئمتػم

 MB 150  هذا ايمتقصٝمؾ ٞمٓمام َمـ ايمٗمادم اجلٝمؾ دم ايمّمٔمػ إلم يِمؾ أن ويتقومع 1.5 اجلٝمؾ دم ايمثاٞمٝمة دم- 

 زمٗمل  همٗمط  ٞمممح  ايمتٜمٝمئة  وأٞمقافمٜما  وجتزئة  وسمٗمسٝمؿ إومراص ايمِمٙمبة  وهذا  دم اجلزء  ايمثاين  َمـ  هذا  ايم٘متاب -- 

 

 Optical ايمّمقئل ايمتخزيـ أو   Laser Disk Drive ةايمٙمٝمزري ايمٗمرص أو  Compact Disks (CD) َمدَمج ومرص ؽمقاومة سمٔمريػ

 Storage  زماإلٞمجٙمٝمزية ويسٚمك   DVD(Digital Video Disk) أو CD   9 

 َمـ ايمبٝماٞمات وختزيـ ومراءة يمٔمٚمٙمٝمات اظمٕمٛمْمة فمـ زمدًٓ  ايمٙمٝمزر ؾمٔماع اظمُمٕمالت هذه وسمستخدم-   ايمٙمٝمزرية إومراص زمتُمٕمٝمؾ اخلاص اجلٜماز وهق

 - ايمٙمٝمزر ومرص وإلم

 ايمبٝمٛمات ٞمسخ زمسٜمقيمة ومتتاز وايمسٜمٙمة اظمقشمقومة ايمتخزيـ وؽمائؾ َمـ ئمتػم و اظم٘متبل أو اظمحٚمقل ايمُمخيص احلاؽمقب أصمزاء َمـ سمٔمتػم

 ايمٗمرص ؽمْمح فمعم فمالَمات ٕضمداث ايمٙمٝمزر َمـ ؾمٔماع زمقاؽمْمة ايمتخزيـ فمٚمٙمٝمة وسمتؿ - اظمٕمٛماؿمٝمسٝمة ايمتخزيـ زمقؽمائؾ زماظمٗمارٞمة واؽمؼمصمافمٜما

 ضقئل ؾمٔماع سمسٙمٝمط زمقاؽمْمة ايمٗمراءة سرؤو قاؽمْمةزم ايمٗمراءة وسمتؿ ، يمٙمٗمرص ايمبالؽمتٝم٘مل ايمسْمح فمعم ايم٘متازمة سرؤو زمقاؽمْمة ايمّمقئل

 -ايمٙمٝمزرية آومراص ضمٖمر اهمران سمسٚمك َمٔمٗمدة أصمٜمزة صمدا َم٘مٙمٖمة ايمبداية وىماٞمت-  ايمٗمرص ؽمْمح فمعم َمـ واٞمٔم٘ماؽمف

 ىمؾ ضمٝمث (kByte/s) شماٞمٝمة \ىمٝمٙمقزمايت زمقضمدة سمٗماس ضمٝمث وايم٘متازمة ايمٗمراءة دم وايمتٗمٛمٝمة ايمرسفمة ضمسب أٞمقاع إلم إومراص ايمٙمٝمزرية   وسمٛمٗمسؿ

 -  ايمسقاومة يمتٙمؽ ايم٘متازمة أو ايمٗمراءة رسفمات هل( X 56) أو---ارزمع أو رسفمتكم يمذيمؽ شماٞمٝمة يم٘مؾ ىمٝمٙمق 300 سمٔمادل رسفمة

 

 وهؾ-  ايمتسجٝمؾ إفمادة وإَم٘ماٞمٝمة ايمتخزيٛمٝمة وايمسٔمة ايمسٔمر ضمٝمث َمـ DVD ٞمقع َمـ ونمغمها ايمٔمادية CD اظمدجمة آؽمْمقاٞمة زمكم ايمٖمرق سمقضٝمح

 DVD-RW وضمدات سمسْمٝمع وهؾ-  آهمالم سمسجٝمؾ نمغم اطمرى اؽمتخداَماتدم  DVD ٞمقع َمـ اظمدجمة اٞماتإؽمْمق اؽمتخدام يٚم٘مـ

 ؟ ايمٔمادية اظمدجمة آؽمْمقاٞمات فمعم وايم٘متازمة ايمٗمراءة

 ايمتسجٝمؾ ويتؿ-  ايمبالؽمتٝمؽ َمادة سمُمبف وهل ىمرزمقٞمات ايمبقرم َمادة َمـ سمِمٛمع اؽمْمقاٞمات هل COMPACT DISK او اظمدجمة آؽمْمقاٞمات

 ايمتخزيٛمٝمة ايمسٔمة وختتٙمػ-  وايم٘متازمة ايمٗمراءة سمستْمٝمع ايمتل ايمقضمدات أي CD-RW سمسٚمك ايمتل ايمُمخيص احلاؽمب وضمدات طمالل ـَم فمٙمٝمٜما

 أؽمْمقاٞمتكم فمـ فمبارة همٜمل DVD ٞمقع َمـ اظمدجمة آؽمْمقاٞمات أَما-  َمٝمجازمايت 800و 700و 650 زمكم َما سمؼماوح ويم٘مٛمٜما آؽمْمقاٞمات هلذه

 ىOptical  Driveمحركاتىىاألقراصىىاللوزروظىىىى(6-2)

 CDىالـىوأدطواناتىDVDىالـىأدطواناتىتػنوظىبونىالغرق
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 1.2 ٞمحق يبٙمغ DVD ٞمقع َمـ اظمدجمة إؽمْمقاٞمة ؽمٚمؽ أن جتد ويمذيمؽ-  ايمبٔمض زمبٔمّمٜمام َمٙمتِمٗمتكم ويم٘مـ ايمٔمادية اظمدجمة آؽمْمقاٞمات َمـ

 -DVD5- DVD9 وسمسٚمك اظمدجمة آؽمْمقاٞمات َمـ َمتٔمددة أٞمقاع وسمقصمد-  ايمٔمادية اظمدجمة آؽمْمقاٞمة ؽمٚمؽ ضٔمػ وهق َمٙمٝمٚمؼم

DVD10 أؽمْمقاٞمات وأومؾ-  فمٙمٝمٜما ايمتسجٝمؾ دم اظمستخدَمة ٛمٝمةايمتٗم ودم يمف ايمتخزيٛمٝمة ايمسٔمة دم آطمر فمـ خيتٙمػ َمٛمٜما وىمؾ DVD يٚم٘مٛمٜما 

 زمإهمالم  ايمِمقرة صمقدة زادت وىمٙمام- فمايمٝمة ختزيٛمٝمة ؽمٔمات الم حتتاج ايمتل آهمالم سمسجٝمؾ دم سمستخدم همٜمل ويمذيمؽ صمٝمجازمايت 4.7 ختزيـ

 ٓ ٞمستخدم أٞمٛما ذيمؽ َمٔمٛمك يمٝمس ويم٘مـ-  أىمػم أؽمْمقاٞمات إلم واضمتاصمت َمٙمٖماهتا ضمجؿ زاد احلاؽمب ؾماؾمة فمعم ايمٖمٝمٙمؿ َمساضمة وزادت

 - إؽمْمقاٞمات هذه فمعم َمٙمػ أي ٞمسجؾ أن يٚم٘مٛمٛما ويم٘مـ-  آهمالم سمسجٝمؾ دم آ DVD أؽمْمقاٞمات

 وأصبحت ايمٔمادية اظمدجمة آؽمْمقاٞمات فمعم ايمتسجٝمؾ سمٗمٛمٝمة سمٗمدَمت وومد- ايمٔمادية اظمدجمة آؽمْمقاٞمات َمـ أنمعم همٜمل DVD أؽمْمقاٞمة ؽمٔمر أَما

 ايمتسجٝمؾ دم سمٔمٗمٝمدا أىمثر سمٗمٛمٝمة سمستخدم ايمتل DVD اؽمْمقاٞمات اَما-  اظمستخدَمكم َمٔمٓمؿ َمتٛماول دم آؽمْمقاٞمات هذه فمعم ايم٘متازمة وضمدات

 وَمازايمت فمام ٞمحق َمٛمذ آ ايمٔماظمٝمة ايمسقق دم سمٓمٜمر همٙمؿ ضمديثة ٓسمزال DVD أؽمْمقاٞمات فمعم ايمتسجٝمؾ دم اظمستخدَمة ايمقضمدات همان فمٙمٝمٜما

     ايمٔمادية اظمدجمة آؽمْمقاٞمات َمع ايمتٔماَمؾ سمستْمٝمع DVD أؽمْمقاٞمات َمـ وايمٗمراءة ؾايمتسجٝم ووضمدات-  َمرسمٖمٔمة أؽمٔمارها
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 إيمقَمٛمٝمقم َمـ رومٝمٗمة ؿمبٗمة يقصمد ايمْمبٗمة هذه وفمعم polycarbonate زماؽمؿ سمٔمرف َمٙمؿ 1.2 ومدره زمسٚمؽ ايمبالؽمتٝمؽ َمـ دي ايمز يت٘مقن

 -ايمُم٘مؾ دم ىمام acrylic  آىمريالك  َمادة َمـ محاية زمْمبٗمة َمٕمْماة ٞماٞمقَمؼم 1.25 زمسٚمؽ ايمالَمع

 

 

 

 

 فمـ دي ايمز ومْمر سمٗمٙمٝمؾ زماإلَم٘مان أٞمف ئمٛمل وهذا اخلارج، إلم ايمداطمؾ َمـ يبدأ يمقيمبل ؾم٘مؾ دم ايمبٝماٞمات َمـ َمتِمؾ َمسار فمعم حيتقي دي ايمز

 فمعم وحتتقي دي ايمز ومارئ زصمٜما دم وضٔمٜما يٚم٘مـ business cards زمْماومة زمحجؿ زمْماومات يقصمد احلٗمٝمٗمة ودم-  ذيمؽ دم رنمبٛما إذا ؽمؿ 12

 -َمٝمجازمايت   2 ومدرها ختزيٛمٝمة زمسٔمة زمٝماٞمات

 Bits َمرسمٖمٔمات صقرة فمعم اظمٗمازمؾ ايمُم٘مؾ دم ىمام سمٓمٜمر ٞمجدها ايمبٝماٞمات فمعم حتتقي ايمتل ايمٙمقيمبٝمة اظمسارات هذه ؾم٘مؾ فمعم اظمجٜمر حتت وزمايمٛمٓمر 

 دم َمتٛماهٝمة َمساضمات وهذه- َمٝم٘مرون 1.6 سمبٙمغ َمساهمة يٙمٝمف وايمذي ساراظم زمكم ويٖمِمؾ ٞماٞمقَمؼم 125 وارسمٖمافمٜما َمٝم٘مرون 0.5 يتجاوز ٓ فمرضٜما

 5 ايمـ يتجاوز َمٝم٘مرون وؿمقيمف0.5 فمرضف ذيط فمعم ؽمٛمحِمؾ َمستٗمٝمؿ َمسار إلم ايمٙمقيمبل اظمسار حتقيؾ ومٚمٛما أٞمٛما ٞمٖمؼمض أىمثر ويمٙمتقضٝمح ايمِمٕمر

 -CD ROM Drive ايمـ صمٜماز هق طماص صمٜماز إلم ٞمحتاج اظمٔمٙمقَمات هذه ويمٗمراءة!! ىمٝمٙمقَمؼم

 

 

 

 

 

 

 اللوزروظىىىوىمحركاتىاألقراصىCD\DVDمكونــاتىالـــى(6-2-1)
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 اظمسارات فمعم Bits صقرة دم اظمخزٞمة اظمٔمٙمقَمات فمـ زمايمبحث دي ايمز أومراص َمُمٕمؾ صمٜماز ٝمٗمقمهمCD  9 ايمـ اومراص أَما َم٘مقٞمات    َمُمٕمؾ

 9هل رئٝمسٝمة اومسام شمالشمة إلم دي ايمز اومراص َمُمٕمؾ سمٗمسٝمؿ ويٚم٘مـ-  فمايمٝمة دومة يتْمٙمب وهذا وومراءهتا ايمذىمر ؽمازمٗمة ايمٙمقيمبٝمة

 -ايمدومٝمٗمة دم دورة 500-200 َمـ سمؼماوح ايمتل زمرسفمتف وايمتح٘مؿ دي ايمز ومرص زمتدوير ٗمقميMotor 9اظمقسمقر   -1

 -ايمٗمرص َمـ ايمبٝماٞمات يمٗمراءة اظمستخدَمة آداة وهقLaser  9ايمٙمٝمزر   -2

 -همائٗمة زمدومة يمٙمبٝماٞمات اظمخِمِمة اظمسارات فمعم ايمٙمٝمزر ؾمٔماع زمتقصمٝمف يٗمقم ايمذي وهق9 ايمباضمث   -3

 اؾمارة إلم Digital رومٚمٝمة صقرة دم اظمخزٞمة ايمبٝماٞمات زمتحقيؾ سمٗمقم ايم٘مؼموٞمٝمة ومْمع فمعم حيتقي إومراص َمُمٕمؾ أن إلم آؾمارة جتدر ىمام

 -ايم٘مٚمبٝمقسمر إلم ايمبٝماٞمات يمٛمٗمؾ أو اظمقؽمٝمٗمك يمسامع اؽمتخداَمف دم احلال هق ىمام Analogue سمٛماـمرية
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  CD-ROM(Compact  Disk Read Only Memory Drive ) 9ايمٙمٝمزرية إومراص ومارئة -1

 دم اظمتقهمرة احلايمٝمة وايمرسفمات زمايت، َمٝمجا 700 إلم ؽمٔمتٜما سمِمؾ ايمتل إومراص هذه ايمٙمٝمزر، ؾمٔماع زمقاؽمْمة ايمٙمٝمزرية إومراص سمٗمرأ

 سمؿ ايمتٗمٛمٝمة هذه -ايمثاٞمٝمة دم زمايت ىمٝمٙمق 150 سمٛمٗمؾ ىماٞمت وايمتل إولم ايمٙمٝمزرية ايمسقاومة َمـ َمرة 52 زمـ أرسع أهنا أي 52× هل  إؽمقاق

 أؽمٙمقب دم Hard Diskايمـــ فمـ  CDROM ايمــ ختتٙمػ وٓ Philips و  Sony مها فمٚمالومتكم ذىمتكم ومبؾ َمـ ت٘مارهاازم

 أن إٓ- آؽمْمقاٞمة َمـ ايمبٝماٞمات يمٗمراءة  Head أو ورأٍس  CD اظمّمٕمقط ايمٗمرص يمٙمػ  motor حتقي همٜمل ىمثغماً  ايمبٝماٞمات ومراءة

 Laser beam أو يمٝمزر ؾمٔماع يستخدم CD-Drive همايمــ ايمتسجٝمؾ ؿمريٗمة ظمثالا ؽمبٝمؾ فمعم َمٛمٜما-   ىمثغمة أؾمٝماء دم خيتٙمػ إَمر

 ىمايمِمقرة Hard Driveايمــ دم فمٛمٜما متاَماً  خمتٙمػ  Sectorوايمــ ايمٗمْمافمات ؾم٘مؾ وأيّماً  آؽمْمقاٞمة ؽمْمح فمعم ايمبٝماٞمات يمٝمسجؾ

 ايمتايمٝمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 أو فمٙمٝمٜما ايم٘متازمة سمستْمٝمع ايمتل آؽمْمقاٞمة9Compact Disk Write Once Read Many 9  يمٙم٘متازمة ايمٙمٝمزر ايمٗمرص حمرك -2

 يسجؾ ىمٝمػ ويم٘مـ- زمايمبٝماٞمات جمٜمزة سمٟميت وهل همٗمط يمٙمٗمراءة همٜمل CD-ROMايمــــ آؽمْمقاٞمات  أَما CD-R سمسٚمك فمٙمٝمٜما ايمتسجٝمؾ

 يستْمٝمع إظمٛمٝمقم َمثؾ أطمرى وَمقاد زمالؽمتٝم٘مٝمة َمادة َمـ َمِمٛمٔمة CD-Rايمـ أو ؟   آؽمْمقاٞمة CD-R إؽمْمقاٞمة ؽمْمح فمعم ايمٙمٝمزر ؾمٔماع

 - وايمقاضمد ايمِمٖمر أو ايمبٝماٞمات يٚمثالن ايمٙمذان ومها Zero & ONEايمــ يمتٚمثؾ وومٝمٔمان ومٚمؿ همٝمٜما يِمٛمع أن ايمٙمٝمزر ؾمٔماع

 Optical Drive Typeىاللوزروظىاألقراصىمذعالتىأنواعى(6-2-2)



 

 
255 

 انذهاب اىل انفهزس

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىمام X Factor يسٚمك َما أو Xايمــ فماَمؾ همٗمط ويمٝمس فمقاَمؾ فمدة فمعم إؽمْمقاٞمات َمُمٕمؾ رسفمة سمتقومػ : CD Rom Driveايمــ فمةرس

 َمِمْمٙمح اطمتٙمؼ  KB/s 300 ايمرسفمة زمٙمٕمت وفمٛمدَما  KB/s 150  ضمقارم رسفمتٜما ىماٞمت اؽمْمقاٞمة أو   ؾمائع طمْماء همٜمذا ايمبٔمض ئمتٗمد

 X  2 ايمرسفمة ضٔمػ أي - 

 (  9Compact  Disk Read &Write Memory Drive)  CD R &Wوايم٘متازمة يمٙمٗمراءة ايمٙمٝمزر أومراص َمُمٕمالت -3

 هذه- إومراص هذه فمعم وايمتخزيـ ايم٘متازمة ادةإفم إَم٘ماٞمٝمة دم فمٛمٜما ختتٙمػ ويم٘مٛمٜما CD-ROM َمُمٕمالت سمُمبف َمُمٕمالت وهل

 َمٔمٗمدة سمٗمٛمٝمة سمستخدم وهل أطمرى َمرة ايم٘متازمة وإفمادة وحمقها َمرات فمدة فمٙمٝمٜما ايمتسجٝمؾ أو ايم٘متازمة سمستْمٝمع آؽمْمقاٞمات َمـ ايمٛمقفمٝمة

 ويٛمِمح دائامً  زمِمٖمة اظمٔمٙمقَمات حلٖمظ آَمٛمة وؽمٝمٙمة يمٝمست همٜمذه ايمتٗمٛمٝمة سمْمقرات زمٔمد ضمتك ويم٘مـ CD-Rايمــ فمـ ايمًمء زمٔمض

 ومبؾ ىماٞمت ىمام أرم ؿمبٝمٔمتٜما إلم سمٔمقد أن إضمقال َمـ ضمال زمٟمية يٚم٘مـ ٓ ايمِمٛمافمة سمٔمٗمٝمدات دم ايمدطمقل زمدون CD-RW زماؽمتخدام

 ومراءة دم أطمْماء حيدث ومد أٞمف ئمٛمل هذا %100 زمٛمسبة أطمرى َمرة FLAT سمٔمقد همٙمـ وسمٕمٝمغمها فمٙمٝمٜما زمايم٘متازمة ايمٙمٝمزر ؾمٔماع يٗمقم أن

 وايمثاين CD-R إومراص فمعم ايم٘متازمة رسفمة هق إول ايمرومؿ 52X32 X52 X أفمداد زمثالشمة فمادة هلا يرَمزو , -زمٔمد همٝمام ايمبٝماٞمات

 وومد ختتٙمػ  إرومام -  -ايمٗمراءة رسفمة هق إطمغم وايمرومؿ , يمٙمٚمحق ايمٗمازمٙمة   CD-RW إومراص فمعم ايم٘متازمة رسفمة هق
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 حمرىمات إومراص  ايمـــ سمقصٝمؾ يتؿCD   9 ايمتايمٝمة ايمتقصٝمالت اضمد ؿمريؼ ـفمزمجٚمٝمع  أٞمقافمٜما 

  Hard Diskايمــ سمقصٝمؾ دم اظمستخدم ٞمٖمس وهق: IDE (PATA) , أ

 -Hard Diskايمــ ا سمقصٝمؾ دم أيّماً  اظمستخدَمة ايمْمريٗمة ٞمٖمس هل ايمْمريٗمة وهذه SCSI , ب

 فمٙمٝمف يْمٙمؼ َما وأ اظمثال ؽمبٝمؾ فمعم External CD-RW يمتقصٝمؾ  USB ىمازمؾ اؽمتخدام وهقIEEE-1394 9 زماظمٔمٝمار USB , ت

Fire write - 

 9إؽمقاق دم اظمتقهمرة CD-Rايمــ أو إؽمْمقاٞمات أضمجام -4

1-  CD-R   650 MB   9ايمــ َمـ دومٝمٗمة 74 ضمقارم سمسجٝمؾ سمستْمٝمعAudio Tracks - 

2- CD-R  700 MB : سمسجٝمؾ سمستْمٝمع Digital Audio Tracks   َمتقاصؾ دومٝمٗمة 80 ضمقارم - 

CD-R  900 MB  -3       :دم وأيّماً  زمايمٛمسخ سمٗمقم ايمتل ايمػماَمج دم طماصة طمقاص فمعم حتتاج ٕهنا ٞمٓمراً  فمايمٝماً  إومبآ سمالومل مل يمٛمقفمٝمةا هذه 

 -ايمٛمقفمٝمة هذه سمستخدم همٙمؿ DVD ؽمٔمر يمرطمص وأيّماً  Over Burn طماصٝمة وهل زمايمٛمسخ  يٗمقم ايمذي DRIVEايمــ

CD- R Mini 150  MB  -4  :3.5 ٗماسَم وهل زم٘مثرة سمستخدم مل أيّماً  ايمٛمقفمٝمة هذه - 
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 :  Digital  Video  Disk  Read  Only Drive (DVD R)َمُمٕمالت  ايمٙمٝمزرية  ايمرومٚمٝمة   -4

 أهمالم ختزيـ دم وسمستخدم  GB 9   -  4.7  سمبٙمغ صمداً  ىمبغمة ختزيٛمٝمة وؽمٔمات فمايمٝمة ختزيـ سمٗمٛمٝمة ذات يمٝمزرية أومراص َمُمٕمالت وهل

  DVDايمـــ أن إٓ CD Driveايمــ أومراص َمُمٕمؾ ويُمبف - ىمبغمة زيـخت ؽمٔمات إلم حتتاج ايمتل ايمبٝماٞمات َمـ ونمغمها ايمٖمٝمديق

 َمـ أىمثر يدفمؿ DVDايمـــ وأصبح DVD-Rايمـــ فمعم وايم٘متازمة يمٙمٗمراءة  Single frequency laser سمٗمٛمٝمة يستخدم

  GB 2.6 ايمــ ٕن ايمقاضمد ايمقصمف فمعمDVD ايمــ يمٗمرص واصمٜمتكم فمعم وايمٗمراءة ايم٘متازمة يدفمؿDVD -ٝمع ومراءة  وهق  أيّما يستْم

 - CDايمــ

 

 

 

 

   Combo Drive (DVD R  & CD RW)  : َمُمٕمالت  أومراص   -5

 DVD وايمـ ايمٔمادية إومراص ومراءة يٚم٘مٛمٜما ضمٝمث - CD ستْمٝمع  ايمٗمراءة  وايم٘متازمة  فمعم  أومراص  ايمــيوأيّما    DVDوهذا  ومارئ ٕومراص 

 ايم٘متازمة رسفمة إلم وايمٝمٚمٝمٛمل DVD ايمـ ومراءة رسفمة إلم ايمٝمساري يُمغم – 16X 52X زمٔمدديـ نمايمباً  هلا ويرَمز ايمٔمادية، ايمٙمٝمزر إومراص وىمتازمة

 -ايمٔمادية إومراص فمعم
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 وايمـ CD ايمٔمادية ,إومراص َمـ ايمٛمقفمكم ىمال وسمٛمسخ سمٗمرأ DVD RW Drive (:  (DVD-R/RWَمُمٕمالت  أومراص   -6

DVD، ايمـ إومراص أٞمقاع زمٔمض فمعم ايم٘متازمة زم١مَم٘ماٞمٝمة زمٔمّمٜما فمـ أٞمقافمٜما وسمتٚمٝمز DVD َمثؾ أفمداد 2 نمايمبا  زمــ هلا زيرَم   ٓ، أم 

12X   4X ايمـ أومراص أٞمقاع فمعم ايم٘متازمة رسفمات إلم مجٝمٔمٜما سمُمغم DVD   فمعم   DVD-R وفمعم DVD-RW- 

 

 

 

 

 

 ايمٔمادية ,إومراص َمـ ايمٛمقفمكم ىمال وسمٛمسخ سمٗمرأDVD RW   Drive Super    R/RW  )±DVD  ) 9َمُمٕمالت  أومراص   -7

CD وايمـ DVD  ايمـ إومراص أٞمقاع زمٔمض فمعم ايم٘متازمة زم١مَم٘ماٞمٝمة زمٔمّمٜما فمـ أٞمقافمٜما وسمتٚمٝمز ،صمٝمجا  9الم    4ٟمضمجام  ىمبغمة  َمـ وزم 

DVD 12 َمثؾ أفمداد 4 يمذيمؽ سمستخدم نمايمباً  و  هلا يمٙمؼمَمٝمز َمٔمٝمٛمة ؿمريؼ سمقصمد وٓ ٓ، أمX 4X 8X 4X  إلم مجٝمٔمٜما سمُمغم 

 وفمعم DVD+RW وفمعم DVD+R فمعم ايمٝمٚمكم إلم ايمٝمسار َمـ وزمايمؼمسمٝمب DVD ايمـ أومراص أٞمقاع فمعم ايم٘متازمة رسفمات

DVD-R وفمعم DVD-RW- 

 

 

 

 

 

 :   Blu-Ray Disk Driveحمرىمات   -8

 ايمذي) إزرق يمٙمٝمزر يمٗمراءهتا سمٔمتٚمد ايمتل Blu-Ray اجلديدة إومراص إلم إضاهمة أٞمٖماً  ذىمرٞماها ايمتل إومراص مجٝمع وسمٛمسخ سمٗمرأ 
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 أومراص هم١من زمايمتارم و ، DVDو CD-ROM إومراص يمٗمراءة يستٔمٚمؾ ايمذي إمحر تٗمٙمٝمديايم ايمٙمٝمزر َمـ أدق وهق( أزرق يمقن يقيمد

 -ايمقاضمد ايمقصمف فمعم ايمبٝماٞمات َمـ GB 15 َمـ أىمثر محؾ فمعم ومادرة -اظمٔمٙمقَمات َمـ أىمػم ضمجؿ ختزيـ يٚم٘مٛمٜما Blu-ray ايمـ

 

 

 

 

 

 حمرىمات إومراص  ايمـــ سمقصٝمؾ يتؿDVD   9 ايمتايمٝمة ٝمالتايمتقص اضمد ؿمريؼ فمـزمجٚمٝمع  أٞمقافمٜما 

 - Hard Diskايمــ سمقصٝمؾ دم اظمستخدم ٞمٖمس وهق: IDE (PATA) , أ

 - Hard Diskايمــ سمقصٝمؾ دم اظمستخدم ٞمٖمس وهق: SATA (Serial ATA) ,ب

 -Hard Diskايمــ ا سمقصٝمؾ دم أيّماً  اظمستخدَمة ايمْمريٗمة ٞمٖمس هل ايمْمريٗمة وهذه SCSI , ت

 - Fire write فمٙمٝمف يْمٙمؼ َماأو     USB ىمازمؾ اؽمتخدام وهقIEEE-1394 9 زماظمٔمٝمار USB , ث

 -وَمٛمٜما هٛماك أضمجام ىمثغمة  صمدا  ختتٙمػ  زمحسب  ٞمقع  ايمٗمرص   9إؽمقاق دم اظمتقهمرة DVDايمــ أو إؽمْمقاٞمات أضمجام

1-      2.5 GB                                                              2-    4.7 GB   -                     3,  (9)  8.5  GB     

 4-    15 GB                                          25 GB   -5                                   50  GB   -6                                   

  100 GB   -7                                                                  150  GB   -8                       200 GB   -9                         

  250  GB   -10     
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 هٛماك ذىمات ىمثغمة  صمدا َمـ أهؿ وأومقى هذه  ايمممىمات هل9

  -------HP-DELL-LG – Samsung – Sony-ASUS –Verbatim –Mitsubishi –Philips –Memorex - 

 

 - CD-DVD صاإومر َمُمٕمؾ َمـ  BOOT فمٚمؾ فمعم احلاؽمب ومدرة فمدم9  ايمٔمْمؾ,

 - اظمُمٕمؾ سمٔمريػ9 اإلصمراء-    اظمُمٕمؾ سمٔمريػ فمدم9 ايمسبب

 ؟CD-DVD َمـ ايمتحٚمٝمؾ فمعم احلاؽمب ومدرة فمدم9 ٔمْمؾايم,

 - ايم٘مازمؾ دم فمْمؾ أو يمٙم٘مازمؾ ؽمٙمٝمؿ سمرىمٝمب فمدم أو يمٙمٚمُمٕمؾ ؽمٙمٝمؿ نمغم سمرىمٝمب9 ايمسبب

 -اظمُمٕمؾ دم هماظمُم٘مٙمة ئمٚمؾ مل إذا سمُمٕمٝمٙمف يتؿ ذايمؽ وزمٔمد سمٛمٓمٝمٖمف يتؿ شمؿ ؽمٙمٝمٚمة زمْمريٗمة اظمُمٕمؾ سمرىمٝمب يتؿ9 اإلصمراء

 ؟َمـ  َم٘ماٞمف    CD-DVD ايمٗمدرة فمعم  أطمرج   فمدم9 ايمٔمْمؾ,

 ى Optical  Drive Crashاألرطالىىالذائطظىالموجودةىفيىىمحركىىاألقراصىاللوزروظىى(6-2-4)

  Optical Drive Companiesالذركاتىىالمصنطظىلمحركاتىىاألقراصىىاللوزروظىى(6-2-3)



 

 
261 

 انذهاب اىل انفهزس

 -َمـ  َم٘ماٞمف  ومد  رزمام  ي٘مقن َمـ اظمْماط -     CD\DVDفمْمؾ  دم حمرك  إطمراج  ايمــــ 9 ايمسبب

ْمؾ أوٓ ومؿ زم١مدطمال أزمره  الم  ايمٖمتحة  اظمقصمقدة  دم  اظمحرك  يمٖمتح ايمٕمْماء شمؿ ومؿ زمٚمحاويمة افمادة اظمْماط الم َم٘ماٞمف او حماويمة  إصالح ايمٔم9 اإلصمراء

 -آطمر  إن وصمد    

 

 

 ومبؾ وطماصة ايم٘مٚمبٝمقسمر صمٜماز فمعم آؽمتخدام دم زمايمٕمة ورضورة ومِمقى أمهٝمة Floppy drives اظمرٞمة إومراص َمُمٕمالت اضمتٙمتمتٜمٝمد  9

 أو اظمستٗمٙمة ايم٘مٚمبٝمقسمر إرم ايمِمٕمغمة اظمٙمٖمات زمٔمض ٞمٗمؾ فمعم يٗمتٌم أن زمف سمٗمقم ايمذي ايمدور ويم٘مـ- اظمّمٕمقؿمة إومراص أو CDsايمـــ وصقل

 وٓ زماهٓمة يمٝمست Floppy Disk drives ايمــ وأؽمٔمار- احلامية ؿمرق ىم١مضمدى اجلٜماز فمعم اظمقصمقدة اظمٙمٖمات زمٔمض َمـ ىأطمر ٞمسخ فمٚمؾ

 إلم اظمِمازمة إصمٜمزة َمـ ايمٖمغموؽمات ٞمٗمؾ اضمتامل َمثؾ اؽمتخداَمٜما َمـ سمٛمتج ايمتل ايمٔمٝمقب زمٔمض هٛماك ويم٘مـ اؽمتخداَمٜما فمٛمد ىمبغماً  ضمٝمزاً  سمُمٕمؾ

 سمؿ وومد ايمزَمـ َمـ ؿمقيٙمة يمٖمؼمة اؽمتخداَمٜما يتؿ مل أو ومقي َمٕمٛماؿمٝمز ظمجال سمٔمرضت إذا فمٙمٝمٜما اظمحٖمقـمة اتايمبٝماٞم همٗمد يٚم٘مـ ىمام أطمرى أصمٜمزة

 ايمتٛمزيؾ وزمراَمج  CDsايمــ واؽمتخدام ايمُمب٘مات اؽمتخدام زمقاؽمْمة ايمػماَمج سمقزيع دم   Floppy Disk ال سمٙمٔمبف ىماٞمت ايمذي ايمدور اؽمتبدال

 flash memoryزمديٙمة ىمــ َمتٛمٗمٙمة ختزيـ وضمدات ووصمقد اؽمتخداَمف فمدم زمسب ٛمٗمرضَم   أصبح   Floppy Disk أن- اإلٞمؼمٞمت فمػم

 - يؼمىمقٞمف ايمٛماس صمٔمؾ َما وهذا ونمغمها  CDs و

 صقرة دم فمٙمٝمف واظمٔمٙمقَمات ايمبٝماٞمات ختزيـ يتؿ أي-   ايم٘ماؽمٝمت ذيط َمثؾ َمٕمٛماؿمٝمسٝمة ختزيـ وؽمٝمٙمة فمـ فمبارة هق9 اظمرن ايمٗمرص سمٔمريػ   

 - َمٕمٛماؿمٝمسات

 أىمسٝمد َمثؾ يمٙمٚمٕمٛمْمة ومازمٙمة َمادة َمـ زمْمبٗمة ايمقصمٜمكم ىمال َمـ  وَمٕمْمك َمرٞمة زمالؽمتٝم٘مٝمة َمادة َمـ َمِمٛمع رومٝمؼ دائري ومرص فمـ رةفمبا هق9  أو

 - احلديد

 يٓمٜمر همتحة وزمف ايمُم٘مؾ َمرزمع ي٘مقن اخلارصمل ايمٕمالف هذا- محايتف فمعم سمٔمٚمؾ صٙمبة زمالؽمتٝم٘مٝمة َمادة َمـ نمالف داطمؾ يقضع  اظمرن ايمٗمرص هذا

 زمٕمْماء َمٕمْماة فمادة سم٘مقن ايمٖمتحة هذه- اظمرن ايمٗمرص فمعم َمـ اظمٔمٙمقَمات ومراءة أو اظمٔمٙمقَمات ختزيـ طمالهلا َمـ ويتؿ ظمرنا ايمٗمرص طمالهلا َمـ

 احلاؽمب زمداية َمٛمذ- وايم٘متازمة ايمٗمراءة فمٚمٙمٝمة أشمٛماء اظمرن ايمٗمرص إلـمٜمار ؽمحبف يتؿ ضمٝمث يمٙمحرىمة ومازمالً  وي٘مقن َمستْمٝمؾ ؾم٘مؾ ذات َمٔمدين

 أومراص وهٛماك زمقصة 8 أزمٔماد ذات َمرٞمة أومراص همٜمٛمايمؽ- هبا ايمتخزيـ وؽمٔمة أزمٔماده ضمٝمث َمـ اظمرٞمة راصإوم َمـ أٞمقاع فمدة ـمٜمر ايمُمخيص

 احلاؽمبات دم سمستخدم سمٔمد مل زمقصة 5.25 و زمقصة 8 إزمٔماد ذات إومراص- زمقصة 3.5 أزمٔماد ذات أومراص وهٛماك زمقصة 5.25 أزمٔماد ذات

 Floppy Disk Drive(FDD)ىالمرنظىاألقراصىمحركات ى(6-3)
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 هذه دم زم٘مثرة اؽمتخداَمف يمٔمدم يٛمٗمرض ؽمقف أطمر هق رزمام وومد ايمٝمقم باتضماؽم دم يستخدم ايمذي هق زمقصة 3.5 ذات ايمٗمرص- ايمُمخِمٝمة

 - وايمت٘مٛمقيمقصمل ايمتٗمٛمل ايمتْمقر زمسب إيام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - MB 3 إلم MB  1.44 زمكم َما ختزيٛمٜما ؽمٔمة سمؼماوح  Floppy Disk  اظمرن ايمٗمرص

 

 اؽمؼمصماع أو اظمرن ايمٗمرص فمعم اظمٔمٙمقَمات زمتخزيـ يٗمقم ايمذي وهق ىمٜمروَمٝم٘ماٞمٝم٘مل صمٜماز فمـ فمبارة هق9 اظمرن إومراص حمرك سمٔمريػ

 - اظمرن ايمٗمرص فمعم وايم٘متازمة زمايمٗمراءة يٗمقم صمٜماز فمـ فمبارة هق اظمرن إومراص حمرك آطمر زمٚمٔمٛمك- اظمرن ايمٗمرص فمعم َمـ اظمٔمٙمقَمات

 فمٚمٙمٝمة أشمٛماء اظمرن ايمٗمرص طمالإد طمالهلا َمـ يتؿ ايمِمٛمدوق َمـ ـماهرة همتحة ويمف احلاؽمب صٛمدوق داطمؾ َمثبت فمادة ي٘مقن اظمرن إومراص حمرك

 -َمٛمف ايمٗمراء فمٚمٙمٝمة أشمٛماء أو فمٙمٝمف ايمتخزيـ
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 َمرزمع ضمديدي ومٙمب فمعم َمٙمٖمقف َمٔمدين ؽمٙمؽ َمـ َمٙمػ فمـ فمبارة وهق(Read /Write Heads9) وايم٘متازمة ايمٗمراءة رؤوس -1

 - صمقاٞمبف أضمد دم صٕمغمة همتحة وزمف ايمُم٘مؾ

 وذايمؽ فمٙمٝمف وايم٘متازمة ايمٗمراءة أشمٛماء اظمرن ايمٗمرص زمدوران قميٗم صٕمغم(Spindle Motor 9) اظمرن ايمٗمرص دوران َمقسمقر   -2

 -ايمدومٝمٗمة دم دورة 360 َمٗمدارها دوران زمرسفمة

 ويمٙمخٙمػ يمألَمام اظمرن ايمٗمرص فمػم وايم٘متازمة ايمٗمراءة رؤوس يٛمٗمؾ(:Stepper Motor) وايم٘متازمة ايمٗمراءة رؤوس حتريؽ َمقسمقر -3

 - ودومٝمٗمة حمددة زمخْمقات وذايمؽ

 أهنا أي وايم٘متازمة ايمٗمراءة رؤوس يمتُمٕمٝمؾ إيم٘مؼموٞمٝمة دائرة فمعم حتتقي ايمٙمقضمة هذه(:Electronic Board) إيم٘مؼموٞمٝمة يمقضمة -4

 اؽمتٗمبال فمـ اظمسئقيمة وىمذايمؽ اظمرن  ايمٗمرص فمعم ىمتازمتٜما اظمراد ايمبٝماٞمات فمـ اظمٔمػمة ايم٘مٜمرزمائل زمايمتٝمار ايمرؤوس َمد فمـ اظمسئقيمة

 - زمتات إلم حتقيٙمٜما شمؿ ايمٗمرص َمـ ايمبٝماٞمات ومراءة أشمٛماء ايمرؤوس دم اظمتقيمدة ايم٘مٜمرزمائٝمة ايمتٝمارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FDD Componentsىالمرنظىاألقراصىمكوناتىى(6-3-1)
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 وَمٛمٖمذ-Hard Diskايمِمٙمب   يمٙمٗمرص IDE ايمــ ىمٝمبؾ َمـ أصٕمر IDE ىمٝمبؾ فمػم يمؼمىمٝمبف طماص َمٛمٖمذ9  إم ايمٙمقضمة فمعم اظمرن ايمٗمرص َمٛمٖمذ

 ؽمٛما  - Pins 39ص  ايمِمٙمب  همٙمديف ؽمٛما  زمٝمٛمام  َمٛمٖمذ  ايمـ  اخلاص زمايمٗمر  Pins 34ضمٝمث  حيتقي  فمعم 9 ايمتارم ايمُم٘مؾ دم ىمام يمٙمْماومة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذا ىمان وىمٙمام- اظمرن ايمٗمرص فمعم فمٙمٝمف ايم٘متازمة أو َمٛمف ايمٗمراءة اظمراد ايمٗمْماع إلم يِمؾ يم٘مل اظمحرك يٟمطمذ ايمذي ايمزَمـ وهق9 ايمقيمقج زَمـ -1

 سم٘مقن إيمٝمف ايم٘متازمة أو َمٛمف ايمٗمراءة أشمٛماء رناظم ايمٗمرص دوران رسفمة -إيمٝمف وايم٘متازمة ايمٗمراءة فمٚمٙمٝمات أداء دم رسئماً  اظمحرك ىمان ومٙمٝمالً  ايمزَمـ

 - دومٝمٗمة ىمؾ دم يمٖمة 360 ضمدود دم

 اظمحرك ىمان ىمبغماً  اظمٔمدل هذا ىمان ىمٙمام- ايمثاٞمٝمة دم اظمحرك وإلم َمـ ٞمٗمٙمٜما يٚم٘مـ ايمتل ايمبتات يمٔمدد َمٗمٝماس وهق9 ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ َمٔمدل -2

 -ايمثاٞمٝمة دم زمايت ىمٝمٙمق 500 إلم 100 زمكم اظمرن ايمٗمرص حمرك وإلم َمـ ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ َمٔمدل يؼماوح- وإيمٝمف َمٛمف ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ دم رسئماً 

 

 FDD Properties المرنظىاألقراصىخصائصىى(6-3-2)
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 ايمبٝماٞمات ىمٝمبؾ وىمذايمؽ اظمُمٕمؾ ؽمالَمة َمـ ايمتٟمىمد9 اإلصمراء - ايمبٝماٞمات يم٘مازمؾ سمرىمٝمب ؽمقء أو ىمرس9 ايمسبب-    دائامً  َمّماءة اظمُمٕمؾ ظمبة9 ايمٔمْمؾ,

 - ايمٗمرص فمعم اظمساضمة ىمٖماية فمدم أو ايم٘متازمة َمـ احلامية وضع دم ايمٗمرص9 ايمسبب-  ايمٗمرص فمعم ايم٘متازمة سمستْمٝمع 9ٓ  ايمٔمْمؾ,

 -احلامية َمٖمتاح وَمـ اظمساضمة ىمٖماية َمـ ايمتٟمىمد9 اإلصمراء 

 - احلامية وَمٖمتاح اظمٙمػ َمـ ايمتٟمىمد9 اإلصمراء   -ايمٗمرص محاية أو ؽمٙمٝمؿ نمغم َمٙمػ9  ايمسبب-   ايمٗمرص وإلم َمـ َمٙمٖمات ٞمٗمؾ سمستْمٝمع ٓ 9ايمٔمْمؾ,

 -  ايمٗمرص داطمؾ ىمسقرها أو اظمٔمدٞمٝمة احلاَمٝمة ايمٗمْمٔمة سمٔمٙمؼ9 ايمسبب-    اظمُمٕمؾ َمـ َمرن ومرص إطمراج اؽمتْمافمتؽ فمدم9 ايمٔمْمؾ,

 -اظمُمٕمؾ وسمٛمٓمٝمػ ايمٗمْمٔمة وإطمراج اظمُمٕمؾ همتح9 اإلصمراء

 -اظمُمٕمؾ َمـ ايمٗمرص إطمراج9اإلصمراء   - اظمحرك داطمؾ ايمٗمرص وصمقد 9ايمسبب-    ايمتُمٕمٝمؾ فمٛمد BOOT ئمٚمؾ ٓ اجلٜماز 9ايمٔمْمؾ
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 كــــــــــزوخ الـــتىســــــعح

Adapter \  Expansion Cards

ػٕذِب  رش٠ذ  رط٠ٛش  خٙبصن  ِٓ  ز١ث  األداء أٚ  رش٠ذ  أظبفخ  

ِٕبفز  ٚأخٙضح  أخشٜ  داػّخ   رٍدئ  اٌٝ  إظبفخ  وشٚد  رٛعؼٗ 

Expansion Cards   ٖرع١فٙب  اٌٝ  وّج١ٛرشن  ..  ٕ٘ب  فٟ ٘ز

ٝ  أٔٛاع ٘زٖ  اٌىشٚد  ..   ١ِّٚضارٙب  اٌٛزذح عٛف  ٔؼشفه  ػٍ

 ِٚب  ٟ٘  أفعٍٙب ..ٌزصجر  لبدسا  ػٍٝ  اٌز١ّض  ث١ٓ  ٘زٖ  اٌىشٚد  
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هق يمقضمة إيم٘مؼموٞمٝمة َمْمبقفمة سمّماف إلم َمٛمٖمذ َمقصمقد فمعم (Adapter card   9أو   Expansion cardىمرت  ايمتقؽمٔمة  )زماإلٞمجٙمٝمزية9 

زمْماومة  ايمٙمقضمة إم يمتحديثٜما دم اظمستٗمبؾ َمـ ضمٝمث إَم٘ماٞمٝمة زيادة زمْماومات أو أي فمتاد َمٛماؽمب سمدفمٚمف ايمٙمقضمة َمثؾ إضاومة زمْماومة فمرض َمرئل أو

 صقت أو ىمرت ايمُمب٘مة-

9 هل يمقضمات إيم٘مؼموٞمٝمة صٕمغمة سمرىمب دم همتحات ايمتقؽمٔمة فمعم ايمٙمقضمة إم وذيمؽ ىمل يٚم٘مـ سمقصٝمؾ أضمد  Cardsأو  ايم٘مروت أو ايمبْماومات 

وذيمؽ  Daughter Boardَمٙمحٗمات احلاؽمقب َمثؾ ايمُماؾمة أو َم٘مػمات ايمِمقت ونمغمها - سمسٚمك هذه ايمبْماومة أيّماً زمايمٙمقضمة ايمبٛمت أو 

 هنا يمقضمة ىمٜمرزمائٝمة سمُمبف ايمٙمقضمة إم إٓ أن هلا وـمٝمٖمة طماصة سمؼمىمز فمعم رزمط صمٜماز َما أي أضمد َمٙمحٗمات احلاؽمقب زمايمٙمقضمة إم -ٕ

أيًّما سمسٚمك يمقضمة ايمتقؽمٔمة أو زمْماومة اظمٙمحٗمات، دم احلقؽمبة هل يمقضمة دارات َمْمبقفمة يٚم٘مـ إدراصمٜما دم َمٗمبس سمقؽمٔمة أو زمْماومة ايمتقؽمٔمة9 

دف زيادة وـمائػ ايمٛمٓمام احلاؽمقيب- إضمدى ضمقاف زمْماومة ايمتقؽمٔمة حتٚمؾ اظمقصالت ايمتل سمتسع زمايمّمبط يمإلدراج دم يمٙمقضمة إم حلاؽمقب هب

 َمٗمازمس ايمتقؽمٔمة، هذه اظمقصالت متثؾ ايمقصٙمة زمكم اإليم٘مؼموٞمٝمات )دارات َمت٘ماَمٙمة دم ايمٕمايمب( دم ايمبْماومة وايمٙمقضمة إم-

 

 Expansion Slotsحلاؽمب يمتقصٝمؾ أصمٜمزة طمارصمٝمة وسمقضع فمعم ايمُمٗمقق  دم سمقؽمٝمع إَم٘ماٞمٝمة ا   Expansion Cardsسمستخدم ايمـ 

ايمذي  Expansion Slotَمع ٞمقع ايمُمؼ  Expansion Cardوجيب أن يتقاهمؼ ٞمقع ىمرت  ايمتقؽمع   Motherboardاظمقصمقدة فمعم 

 يقضع فمٙمٝمف -

 

يمبٝماٞمات َمـ ايمبْماومة ويمذايمؽ هم١من يم٘مؾ زمْماومة ٞمقع ختتٙمػ ايمبْماومات ضمسب ٞمقع اجلٜماز اظمراد سمقصٝمٙمف هبا وأيّمًا ختتٙمػ َمـ ضمٝمث رسفمة سمدهمؼ ا

 َمٔمكم َمـ همتحات ايمتقؽمٔمة اظمستخدَمة فمعم ايمٙمقضمة إم ىمام أذٞما ؽمازمٗماً وهمٝمام يقم أهؿ هذه ايم٘مروت 9

 

 

 

 Expansion Cards Jobوظوغظىىكروتىىالتودطظىى(7-2)

  Expansion Cards Typeأنواعىىكروتىىالتودطظىى(7-3)

  Expansion Cards Definitionتطروفىىكروتىىالتودطظىى(7-1)
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وَمٔمٛماها وضمدة َمٔماجلة ايمرؽمقَمٝمات   Graphics processing unitاطمتِمارا يمــ  GPU سمٔمريػ ىمرت ايمُماؾمة 9سمسٚمك أيّمًا ايمــــ  

 تِمة دم َمٔماجلة ايمبٝماٞمات ايمِمقرية ايمتل سمراها أن فمعم ايمُماؾمة -وهل خم

 أداة َمتخِمِمة دم فمرض ايمبٝماٞمات فمعم ايمُماؾمة -أو هل 

 فمباره فمـ ذحيف يمٔمرض ايمرؽمقم وايمتِماَمٝمؿ زمدومة دومٝمٗمف صمدا دم صمٜماز احلاؽمب أرم -أو  هل 

َمع َمدَمج ورزمام يٟميت  " AGPأو  PCI Express "صة أَما  هلا  َمٛماهمذ طما"زمْماومة ايم٘مؼموٞمٝمة يقضع دم أضمد َمٛماهمذ ايمٙمقضمة إم أو هل 

ايمٙمقضمة إم  وخيرج َمٛمف َمٗمبس يمٝمقصؾ همٝمف ىمٝمبؾ ايمُماؾمة همٜمق وؽمٝمط زمكم احلاؽمقب وايمُماؾمة - همٙمذيمؽ هق أضمد إصمزاء ايمرئٝمسٝمة َمـ أصمزاء 

 احلاؽمقب-

ل -زمٝمٛمام ايم٘مروت اخلارصمٝمة ضٔمٝمٖمة وَمتقؽمْمة ايمرسفمة همتتٖماوت اؽمتخدام هذه ايم٘مروت ضمسب اظمستخدم همايم٘مروت اظمدجمة َمٛماؽمبة يمٙمٔمٚمؾ اظم٘متب

 ايمٕمغم اظمدجمة َمٛماؽمبة ٕفمامل حترير ايمٖمٝمديق وايمِمقرة زماإلضاهمة إلم زمٔمض إيمٔماب وإٞمقاع ايمٗمقية َمٛماؽمبة يمأليمٔماب احلديثة-

 

 

 

 

 

 

ي٘مقن َمٙمتِمٗمًا هبا  - ويمٝمس وـمٝمٖمتف وهق ىمرت ؾماؾمة يٟميت َمع ايمٙمقضمة إم وgraphics card Integrated  9أوًٓ 9ىمرت ايمُماؾمة اظمدجمة  

وهذا ( -(North Bridgeاجلرس  ايمُمامرم وهل  أصال  ذحية  سمسٚمك  ذحية  ىمرت ؾماؾمة همٗمط زمؾ ورزمط أصمزاء احلاؽمقب َمع زمٔمّمف ايمبٔمض

 ايمٛمقع هق اظمقصمقد دائاًم دم احلاؽمبات ايمدهمؼمية أو زمٔمض احلاؽمبات اظم٘متبٝمة -

 

 (Graphic\Video Cardبطاقظىالردومىأوىالغودووىى)ىى(7-3-1)

 (Graphic\Video Cardأنواعىبطاقظىالردومىأوىالغودووىىمنىحوثىىالموقد)
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 ويم٘مـ يمدى هذا ايمٛمقع زمٔمض ايمسٙمبٝمات وهل9

ىمرت ايمُماؾمة اظمدَمج ئمتٚمد فمعم ايمرام واظمٔمايمج ظمٔماجلة وختزيـ زمٝماٞماسمف وزمايمتارم ي٠مدي ذايمؽ إلم زمطء دم إداء- وهلذا ىمرت ايمُماؾمة  -1

 اظمدَمج أضٔمػ َمـ اخلارصمل-

 ٔمار-أن إَم٘ماٞمٝمات أدوات ايمتح٘مؿ اظمت٘ماَمٙمة سم٘مقن نمايمبًا حمدودة زماظمٗمارٞمة زمبٔمض ايم٘مروت ايمُماؾمة إطمرى اظمٛمٖمِمٙمة َمرسمٖمٔمة إؽم -2

( اظمقصمقدة فمعم ايمٙمقضمة إم اظمتقهمرة جلٜماز ايم٘مٚمبٝمقسمر ويٚم٘مـ  RAMأن ىمرت ايمُماؾمة اظمدَمج ىمام ذىمرٞما يُمارك ايمذاىمرة ايمرئٝمسٝمة ) -3

  MB 8 همٚمـ اظمحتٚمؾ أن يتؿ اؽمتٜمالك َما يٗمرب َمـ   MB    32 زمسٔمة  RAMسمقضٝمح ذايمؽ زمٟمٞمف إذا ىمان يمديؽ َمثالً ذاىمرة  

 يمٛمٓمام ايمتُمٕمٝمؾ-  MB  24ايمٖمٝمديق ويتبٗمك همٗمط زمقؽمْمف أدوات ايمتح٘مؿ اخلاصة زم

أن ايمممىمة اظمِمٛمٔمة ٞمادرًا َما سمٗمقم زم١مضاهمة همتحات يمؼمىمٝمب ىمرت ؾماؾمة َمٛمٖمِمؾ ايمٔمادي وذيمؽ ٕهنؿ وماَمقا زمايمٖمٔمؾ زم١مضاهمة وـمائػ  -4

 ايمٖمٝمديق فمعم ايمٙمقضمة إم -

 .   Intelدائام ايمممىمة  ايمقضمٝمدة اظمِمٛمٔمة  يم٘مروت ايمُماؾمة اظمدجمة هل  ذىمة  
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 ؟ٞمسٚمع فمـ ايمٙمقضمة إم  هلا  ىمروت  َمدجمة --َما هل س. 

 Builtهل ايمٙمقضمة إم  ايمتل يٟميت َمٔمٜما ىمروت َمثؾ ىمرت ؾمب٘مة و ىمرت صقت وىمرت ؾماؾمة همٝم٘مقٞمقا َمدَمقصمكم َمٔمٜما وهذا َما يسٚمك ىمروت 

in زمدٓ َمـ سمرىمٝمب ىمروت "داطمقم -PCI  ت إم  يدَمج َمٔمٜما ىمرت ايمِمقت وىمرت ؾمب٘مة -أَما َمـ ايمٙمقضما %99وهذا يقهمر فمٙمٝمٛما -همأن

 PCIاو  AGPايمذي يسٚمك  "فمـ ىمروت ايمُماؾمة همبٔمض ايمٙمقضمات إم  ٓ حتتقي فمعم ىمروت ؾماؾمة َمدجمة زمؾ َمٛمٖمذ يم٘مرت ايمُماؾمة 

Express ة يرىمب فمٙمٝمٜما ىمرت ؾماؾمة طمارصمل -وزمٔمّمٜما  ايمٙمقضمات إم حتتقي فمعم ىمرت ؾماؾمة َمدَمج    وزمٔمّمٜما حيتقي فمعم ىمرت ؾماؾم

- إذا ىمان اؽمتخداَمؽ يمٙمجٜماز سمِمٖمح إٞمؼمٞمت وزمراَمج أوهمٝمس  " PCI Expressاو  AGPايمذي يسٚمك  "َمدَمج + َمٛمٖمذ يم٘مرت ايمُماؾمة 

وايمٔماب دومتٜما  صٕمغمة  و أؾمٝماء أطمرى زمسٝمْمة همايم٘مرت اظمدَمج َمع ايمٙمقضمة إم ي٘مٖمل اضمتٝماصماسمؽ وزيادة -أَما َمستخدَمل زمراَمج  ايمرؽمقَمٝمات 

 أو إيمٔماب ايمٔمايمٝمة  ايمدومة  يٛمِمح اؽمتخدام ىمرت ؾماؾمة َمٛمٖمِمؾ ٕدائٜما ايمٗمقي- ىمايمٖمقسمقؾمقب وايمثري دي َماىمس
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وهل فمبارة فمـ ومْمٔمة ايم٘مؼموٞمٝمة ايمتل سمقضع دم أضمد ؾمٗمقق ايمتقؽمٔمة اخلاصة هبا يمٕمرض إطمراج ٞمتائج اظمٔماجلة فمعم شماٞمٝمًا ىمرت ايمُماؾمة اظمٛمٖمِمؾ9 

 - ايمُماؾمة ويٟميت َمٛمٜما اظمٗمبس ايمذي يقصؾ همٝمف ىمبؾ ايمُماؾمة

  AGP                            2-  PCI Express  -1 َمـ  ضمٝمث  ايمتقصٝمؾ  9                  أٞمقاع  ىمروت  ايمُماؾمة  اظمٛمٖمِمٙمة   ,

 ىمرت ايمُماؾمة هق فمبارة فمـ ىمٚمبٝمقسمر آطمر صٕمغم زمداطمؾ ايم٘مٚمبٝمقسمر ضمٝمث أٞمف حيقي9َم٘مقٞمات ىمرت ايمُماؾمة اظمٛمٖمِمؾ 9  ,

ل ذحية َمقصمقدة فمٙمٝمٜما اظمُمتت احلراري واظمروضمة - وسمٗمقم هذه ايمممحية زمٚمٔماجلة ىماهمة ايمٔمٚمٙمٝمات 9وه GPU Chipsetَمٔمايمج ايم٘مرت  -1

 ايمتل جتري دم ايم٘مارت - هم٘مٙمام ىماٞمت رسئمة ىمٙمام ىمان َمٔماجلة ايمرؽمقم وايمِمقر رسئمة وواضحة-

رت ايمُماؾمة ٓ سمزيد وهل َمٛمٖمِمٙمة فمـ رام احلاؽمقب- ىمػم ضمجؿ ذاىمرة ىماVideo Memory"(VRAM 9)"ذاىمرة ىمارت ايمُماؾمة  -2

َمـ رسفمة ىمارت ايمُماؾمة ىمام يٖمٜمؿ ايمبٔمض يم٘مـ يزيد َمـ دومة و وضقح ايمِمقرة- هم٘مٙمام ازداد ضمجؿ ذاىمرة ايم٘مارت ىمٙمام ازدادت وضقح َمٔمامل 

ايمِمقرة  وهذه صمدا َمٖمٝمدة دم إيمٔماب اجلديدة  -ضمٝمث ٞمجد أن زمٔمض َمٔمامل ايمِمقرة ٓ سمٓمٜمر دم زمٔمض ايم٘مروت ايمتل متتٙمؽ أضمجام صٕمغمة َمـ 

 ايمذاىمرة وـمٜمقرها دم ايم٘مروت ذات أضمجام ىمبغمة َمـ ايمذاىمرة-

 9 ظمٖماومدة ومْمع ايم٘مرت ووـمائػ أطمرى- Video Biosذحية ايمــ ومْمٔمة  -3

وهق اظمسئقل فمـ ختزيـ وٞمٗمؾ ايمبٝماٞمات َمـ RMDAC  9أو  RAM Digital To Analog Converterرام ىمرت ايمُماؾمة  -4

 ايم٘مارت إلم ايمُماؾمة -
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 ضمجام ايمذاىمرة دم ايم٘مروت 9أ

   16 MB -32 MB-64 MB-128 MB - 256 MB-512 MB-1 GB -2 GB-4 GB-8 GB-16 GB 
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  AGP وإضمجام إصٕمر إطمرى يمـ٘مرت  ؾماؾمة  َمـ  ٞمقع  PCI Expressوَما  همقق يم٘مرت ؾماؾمة ٞمقع سمقصٝمٙمف (MB512 )إضمجام 

 اظمقصمقد دم ايمٙمقضمة إم - RAMذاىمرة أَما ىمرت ايمُماؾمة اظمدَمج هم٘مام ذىمرٞما همٜمق ئمتٚمد فمعم ايم

 

9 يقصمد داطمؾ يمقضمات إم وخيتٙمػ فمدد  Peripheral Component Interconnect( اطمتِمار يم٘مٙمٚمة PCIٞماومؾ )   -1

ىمرت ومدياًم ايمٖمتحات َمـ يمقضمة إلم أطمرى ويتؿ همٝمف رزمط إصمٜمزة ايمتل سمتقاهمؼ َمٔمٜما َمثؾ اظمقدم أو ىمروت ايمِمقت -وىمان يرىمب همٝمف 

 ايمُماؾمة-

 

 

 

 

 

 

(و يٟميت VGA(  هق ايمٛماومؾ اخلاص زمؼمىمٝمب ىمارت ايمُماؾمة  )Accelerated Graphics Port ) AGPَمٛمٖمذ ايمرؽمقَمٝمات    -2

َمٝمجا زمٝمت دم ايمثاٞمٝمة - وأن  2133زمايمٗمدرة فمعم اؽمتٝمٔماب ذواىمر أفمعم وأرسع -ويمف ايمٗمدرة فمعم ٞمٗمؾ  PCIزمٔمدة رسفمات  و يٚمتاز فمـ 

اظمتقهمرة هبذا اظمدطمؾ ٓ سمٔمْمل أداء صمٝمد َمع إيمٔماب احلديثة وايمرؽمقَمٝمات ايمٔمايمٝمة - وهٛماك  وايم٘مروت "فمعم وؾمؽ ايمزوال"ئمتػم ومديؿ 

 - AGP Expressَمٛمٖمذ ضمديث هلذا ايمٛمقع يسٚمك    

 

 

 

 

 Expansion Slotأنواعىكروتىىالذاذظىمنىحوثىالتوصولىى(7-3-1-1)
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وهق اضمدث     9AGP وهق اظمخرج اجلديد ايمذي سمؿ اؽمتبدايمف َم٘مان    PCI-Express X16  (PCI e)َمٛمٖمذ ايمرؽمقَمٝمات ايمرسيع  -3

 َمٝمجا زمٝمت دم ايمثاٞمٝمة - وهذه صقرة يمف وظمٛمٖمذه فمعم ايمٙمقضمة إم- 4000-ويمف ايمٗمدرة فمعم ٞمٗمؾ "يمٙمقضمات إم احلديثة َمٛمف و يٟميت َمع ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وايمٔم٘مس صحٝمح - PCI Expressفمعم َمٛمٖمذ  AGPوىمام  دم  ايمِمقرة  ايمسازمٗمة ٞمالضمظ  أٞمف   ٓ يٚم٘مـ سمرىمٝمب ىمرت 

 فمعم ايمٙمقضمة إم - PCIوايّما  PCI Expressو  AGPَمـ ٞمقع  وهذه ايمِمقرة سمقضح اطمتالف َمٛمٖمذ ىمرت ايمُماؾمة
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 X16همٜمق    هذا َمٗمبس يم٘مرت ؾماؾمة يقصمد  فمعم  ايمٙمقضمات  إم احلديثة   أَما ايمذي ُذح ؽمازمٗما  :  PCI Express X1َمٗمبس   -4

 وهل صقرة يمفX1.9همٜمذا أرسع وأومقى َمـ 
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 فمٚمؾ  ىمرت  يتقومػ وأردت سمرىمٝمب ىمرت ؾماؾمة َمٛمٖمِمؾ همبٚمجرد سمرىمٝمب ايم٘مرت اظمٛمٖمِمؾ )اخلارصمل(  إذا يمديؽ ىمرت ؾماؾمة َمدَمج

 ايمُماؾمة  اظمدَمج فمـ ايمٔمٚمؾ سمٙمٗمائٝما  -

 ؟ىمٝمػ ٞمٔمرف ٞمقع ىمرت ايمُماؾمة س.  

 Pentium 4( وزمايمتارم يتؿ َمٔمرهمة ٞمقع ىمرت ايمُماؾمة -ضمٝمث أن اظمٔمايمج َمـ RAMزمٚمجرد َمٔمرهمة ٞمقع اظمٔمايمج واؽمٚمف يتبكم ٞمقع ايمرام )ج. 

(ي٘مقن  ٞمقع ايمرام  "X1 and X2"ٞمقع   AMD)أو َمٔماجلات  MHz  3000)ايمٛمقع ايمثاين(وَما ومبٙمف وايمذي ي٘مقن رسفمتٜما أومؾ َمـ 

DDR 1   وَما ومبٙمٜما همبايمتارم ي٘مقن مجٝمع ىمروت ايمُماؾمة هل َمـ ٞمقعAGP - 
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ٞمقع    AMD)أو َمٔماجلات  MHz 3000ا أىمػم َمـ )ايمٛمقع ايمثايمث( وَما زمٔمده وايمذي ي٘مقن رسفمتٜم Pentium 4زمٝمٛمام إذا ىمان ٞمقع اظمٔمايمج 

X3 ي٘مقن  ٞمقع ايمرام  "وَما زمٔمده)DDR 2 وَما ومبٙمٜما همبايمتارم ي٘مقن مجٝمع ىمروت ايمُماؾمة هل َمـ ٞمقع  PCI Express - 

 9  هٛماك  أؾمٝماء   سم٠مشمر صمدا  دم دومة ايمُماؾمة ووضقضمٜما  وهل 

زمٝم٘مسؾ وهل ايمٛمٗمْمة ويٗماس ؽمْمقع ايمُماؾمة وصمقدة  pixelيتؿ فمرض ايمِمقرة فمـ ؿمريؼ هذا ايم٘مارت فمعم ايمُماؾمة زمقضمدة سمسٚمك  -1

زم٘مسؾ  X 480 640أو فمدد ايمٛمٗمط دم ايمبقصة ايمقاضمدة ويمٔمؾ اىمثر إرومام ؾمٝمقفمًا ايمتل سمٙمٖمت اٞمتباهؽ هل  DPIايمُماؾمة زمام يسٚمك 

 زمٝم٘مسؾ وه٘مذا ضمسب ضمجؿ ايمُماؾمة وصمقدة وومدرة ىمارت ايمُماؾمة - X 768  1024وَمّمافمٖمتٜما 

يمقن   COLOR 256وئمػم فمٛمف زمٔمدد إيمقان اظمتاضمة همتجد ايم٘مروت ايمٗمديٚمة ىماٞمت سمدفمؿ  Color Depthفمٚمؼ ايمٙمقن وهل  -2

 يمقن -  4.294.967.296أيمقان ضمٗمٝمٗمٝمة أي ضمقارم    true colorsأي   Bit Colors 32وأن هٛماك 

يٚم٘مـ اؽمتخداَمٜما يمتقصٝمؾ ىمقازمؾ حيتقي ىمرت ايمُماؾمة فمعم َمٛمٖمذ واضمد دم ايمٔمادة يمتقصٝمؾ ىمازمؾ ايمُماؾمة إٓ أٞمف يقصمد ىمروت ؾماؾمة َمالضمٓمة 9 

 ىمام هق واضح دم ايمِمقر - TV Cardطماصة زمايمتٙمٖمزيقن و اجلٜماز فمرض ايمٖمٝمديق وَما ؾمازمف ويسٚمك دم هذه احلايمة ايم٘مرت 
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اظمِمٛمٔمة يمٙمٚمٔماجلات -- وذىمة  AMDسمازمٔمة يمممىمة  ATI- وذىمة  ATIو   9NVidia  ايمممىمتان ايمٙمتان سمِمٛمٔمان ىمروت ايمُماؾمة مها  

INTEL - ذىمة طماصة سمٗمقم زمِمٛمافمة ىمروت ايمُماؾمة اظمدجمة 

 

 

 

 

 

يٚم٘مـ أن ي٘مقن ىمرت وحلٙمٜما صٖمار ات ومِمغمة -   3+ فمٛمدَما ٞمُمٕمؾ احلاؽمقب ٓ سمُمتٕمؾ ايمُماؾمة ويْمٙمع احلاؽمقب صٖمارة ؿمقيٙمة ايمٔمْمؾ  9 ,

همٝمٚم٘مـ  PCI Expressأو  AGPد َمٛمٖمذ ايمُماؾمة نمغم َمثبت أو زمسبب ايمٕمػمة - يمق سمٔمْمؾ ىمرت ايمُماؾمة اظمدَمج وىمان فمعم ايمٙمقضمة إم  يقصم

َمثال أردت أن سمْمقر صمٜمازك وسمريد أن سمٙمٔمب فمٙمٝمف  "سمرىمٝمب ىمرت طمارصمل -وأيّما يمق   يتٔمْمؾ ايم٘مرت اظمدَمج يٚم٘مٛمؽ سمرىمٝمب ىمرت طمارصمل 

 -"إيمٔماب احلديثة  ذات ايمدومة  ايمٔمايمٝمة  

ايمْماومة أو ايمُماؾمة أو فمْمؾ دم ىمازمؾ ايمُماؾمة أو ىمرت ايمُماؾمة فمْمؾ دم وضمدة ايمسبب 9 سمقومػ فمٚمؾ ايمُماؾمة َمع إضاءة ؿمبٝمٔمٝمة يمٙمٚمبة -ايمٔمْمؾ 9   ,

 إصالح أو سمٕمٝمغم وضمده ايمْماومة -سمٕمغم ىمازمؾ ايمُماؾمة -سمٕمٝمغم ىمرت ايمُماؾمة اإلصمراء 9- 

 فمدم وصمقد أي ؿماومة -ايمسبب 9سمقومػ يمٙمُماؾمة َمع إؿمٖماء ظمبة ايمُماؾمة -       ايمٔمْمؾ 9  ,

 ؾ دم ايمُماؾمة -اؽمتبدال ىمازمؾ ايمُماؾمة -أو وضمدة ايمْماومة -أو فمْماإلصمراء9 

 فمْمؾ دم ايمُماؾمة أو ىمرت ايمسبب 9صقرة َمٔمتٚمة َمع وَمٝمض ايمٙمٚمبة    ايمٔمْمؾ 9,

 أنمٙمػ اجلٜماز إذًا وؾمٕمؾ ايمُماؾمة إذا ـمٜمرت زمدون اهتزاز هماظمُم٘مٙمة َمـ ايم٘مرت و ايمٔم٘مس - اإلصمراء 9

 فمْمؾ دم ايمُماؾمة أو ايم٘مرت ايمسبب 9فمدم ايمٗمدرة فمعم ضبط إيمقان أو درصمة ايمقضقح -     ايمٔمْمؾ 9,

 ىVideo Card Companyالذــــركــاتىىالمصنطظىىىلكـــــروتىىالذاذظىى(7-3-1-2)

 ىVideo Card Crashاألرطالىىالذائطظىىفيىىكــروتىىالذاذظىى(7-3-1-3)
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 9اؽمتبدل ىمرت ايمُماؾمة إذا سم٘مررت اظمُم٘مٙمة َمـ ايمُماؾمة  إلصمراءا

 نمغم َم٘مان ايمُماؾمة اإلصمراء 9سمقاصمد حمٝمط  َمٕمٛماؿمٝمز       ايمسبب 9 فمدم سمقاصمد إيمقان ٕؽماؽمٝمة -      ايمٔمْمؾ 9 ,

 اؽمتبدل ايم٘مازمؾاإلصمراء 9ايم٘مازمؾ أو ايمُماؾمة -      ايمسبب 9أيمقان ايمُماؾمة نمغم ؽمٙمٚمٝمة           ايمٔمْمؾ 9

 

 -  PCIقن دم  ايمٕمايمب  سمرىمٝمب ىمروت ايمُمب٘مة وايمِمقت و اظمقدم وايم٘مروت  إطمرى  فمعم ايمٙمقضمة إم فمعم َمٛمٖمذ ي٘م

 س. ىمٝمػ ٞمٔمرف اؽمؿ ايم٘مرت ؟

يمٝمس َمـ طمالل يمقضمتٜما آيم٘مؼموٞمٝمة ويم٘مـ َمـ طمالل َمداطمٙمٜما - هم٘مرت ايمُمب٘مة ي٘مقن يمف  PCIسمٔمرف اؽمؿ ايم٘مروت ايمتل سمرىمب فمعم ج.  

 يمتقصٝمؾ احلاؽمقب زمُمب٘مة أو صمٜماز أطمرRJ45 9قرة ويرىمب زمف َمدطمؾ واضمد ىمام دم ايمِم

 

 

 

 

 

 

 

هق ىمرت يسٚمح زمتقصٝمؾ أضمد ىمقازمؾ ايمُمب٘مات اظمحٙمٝمة زماحلاؽمقب وذيمؽ يمتقهمغم وؽمط ٞماومؾ زمكم احلاؽمقب وايمُمب٘مة سمٔمريػ ىمرت ايمُمب٘مة 9

ف يقصمد زمٔمض ايم٘مروت سمستخدم يمتقصٝمؾ أىمثر وزمايمْمبع هم١من يم٘مؾ ٞمقع َمـ أٞمقاع ايم٘مٝمازمؾ اخلاصة زمايمُمب٘مة ٞمقع َمٛماؽمب َمـ ىمروت ايمُمب٘مة ىمام أٞم

 (NICَمـ ٞمقع َمـ ايم٘مٝمازمؾ -ويرَمز  يم٘مروت  ايمُمب٘مة  اطمتِمارًا زمــــ) 

 ىىOther Cardsالكروتىىاألخرىىىى(7-3-1-4)

 Network Interface Cards (NIC)كروتىىالذبكظىىىى(7-3-2)
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يم٘مرت ايمُمب٘مة هل ايمتح٘مؿ دم إرؽمال واؽمتٗمبال ايمبٝماٞمات َمـ صمٜماز ٔطمر داطمؾ ايمُمب٘مة  وهٛماك فمدة أٞمقاع َمٛمٜما ايمالؽمٙم٘مٝمة   ايمقـمٝمٖمة إؽماؽمٝمة 

  )إصمٜمزة اظمحٚمقيمة (- Laptopإطمغمة خمِمِمة ٕصمٜمزة  و ايمسٙم٘مٝمة و  Wireless NICوسمسٚمك  

ئمتػم ىمرت ايمُمب٘مة ايمقاصمٜمة ايمتل سمِمؾ زمكم صمٜماز احلاؽمب وؽمٙمؽ ايمُمب٘مة و زمدوٞمف ٓ سمستْمٝمع ايم٘مٚمبٝمقسمرات آسمِمال همٝمام زمٝمٛمٜما َمـ طمالل و 

 cableة آم شمؿ يتؿ وصؾ ؽمٙمؽ ايمُمب٘مة َمثؾ ايمُمب٘مة - و يرىمب ىمرت ايمُمب٘مة فمعم ايمٙمقضمة آم دم ايم٘مٚمبٝمقسمر او ي٘مقن َمدَمج َمباذة دم ايمٙمقضم

RJ45  - إلم ايم٘مرت يمٝمِمبح ايم٘مٚمبٝمقسمر َمتِمؾ همٔمٙمٝما زمايمُمب٘مة َمـ ايمٛماضمٝمة اظمادية  و يبٗمك اإلفمداد ايمػمجمل يمٙمُمب٘مة 

  9 ةإرؽمال ايمبٝماٞمات فمعم ايمُمب٘م -2حتّمغم ايمبٝماٞمات يمبثٜما فمعم ايمُمب٘مة -           -1و يتٙمخص دور ىمرت ايمُمب٘مة زمإَمقر ايمتايمٝمة 

 ايمتح٘مؿ زمتدهمؼ ايمبٝماٞمات زمكم ايم٘مٚمبٝمقسمر و ايمسٙمؽ ) ايم٘مازمؾ ( -       -3

سمرمجة اإلؾمارات ايم٘مٜمرزمائٝمة َمـ ىمازمؾ ايمُمب٘مة إلم زمٝماٞمات يٖمٜمٚمٜما َمٔمايمج ايم٘مٚمبٝمقسمر - و فمٛمدَما سمريد إرؽمال زمٝماٞمات هم١من ىمرت ايمُمب٘مة سمؼمصمؿ  -4

 ْمٝمع ىمازمؾ ايمُمب٘مة محٙمٜماإؾمارات ايم٘مٚمبٝمقسمر ايمرومٚمٝمة إلم إؾمارات ) ىمٜمرزمائٝمة أو ضقئٝمة ( يست

 ومدياًم-   ISAأو    PCI Express Slotأو فمعم   ؾمٗمقق       PCI Slotيتؿ  سمقصٝمؾ  ىمروت  ايمُمب٘مة فمعم  ؾمٗمقق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضمسب ٞمقع ايم٘مٝمبؾ ايمُمب٘مة اظمستخدم وهلPorts 9هذه ايمبْماومة هلا أٞمقاع َمـ 
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1-        RJ-45 : ول ويستخدم دم هذه احلايمة رزمط ايمُمب٘مة زمـ٘مبؾ جمدTwisted Pair Cable  -  وهق  اظمٛمٖمذ  آهمؼمايض- 

2-       AUI  : ويستخدم يمرزمط ايمُمب٘مة زم٘مازمؾ حمقري شمخكمTick Coaxial Cable - 

3-       BNC :  يستخدم فمٛمد رزمط ايمُمب٘مة زم٘مازمؾ حمقري ضٔمٝمػThin Coaxial Cable - 

 

ٜما جلٜماز واضمد يٗمقم زمتحقيؾ اإلؾمارات ايمتامشمٙمٝمة وهذه ايمتسٚمٝمات ىمٙم Fax cardوأيّمًا  Fax Modemىمام يسٚمك  Modemيسٚمك 

Analog Signals   اظمٛمتٗمٙمة طمالل طمْمقط اهلاسمػ إلم إؾمارات شمٛمائٝمة رومٚمٝمةDigital Signals  وايمٔم٘مس وذيمؽ أشمٛماء إرؽمال أو اؽمتٗمبال

 اظم٘ماظمات اهلاسمٖمٝمة وايمٖماىمس فمـ ؿمريؼ احلاؽمقب -

ػ هم١من صمٜماز اظمقدم ئمتػم أهؿ صمٜماز ظمـ يقد آؽمتٖمادة َمـ هذه ايمُمب٘مة ضمٝمث يٚم٘مـ وزمام أن ؾمب٘مة اإلٞمؼمٞمت سمٔمتٚمد أؽماؽمًا فمعم طمْمقط اهلاسم

 آسمِمال فمـ ؿمريٗمف زمٟمضمد َمزود زمخدَمة اإلٞمؼمٞمت يمتقهمغم طمدَمات اإلٞمؼمٞمت -

ويقصؾ زمايمتٝمار  USB أو COM2(Serial )طمارصمل ويقصؾ زماحلاؽمقب فمـ ؿمريؼ أضمد اظمٛماهمذ َمثؾ إول يتقهمر َمـ هذا اجلٜماز ٞمقفمكم 

ريؼ ىمازمؾ طماص وزمايمْمبع حيتقي فمعم َمٛمٖمذ يمتقصٝمؾ ىمازمؾ اهلاسمػ أي ضمرارة اهلاسمػ ، ىمام حيتقي فمعم َمٛمٖمذ يمتقصٝمؾ صمٜماز اهلاسمػ ٞمٖمسف فمـ ؿم

قت ىمل يٚم٘مـ اؽمتخداَمف إلصمراء اظم٘ماظمات أو يمٙمرد فمعم اظم٘ماظمات اهلاسمٖمٝمة وزمٔمض إٞمقاع َمـ أصمٜمزة اظمقدم حتتقي فمعم َمٛماهمذ يمتقصٝمؾ ٓومط ايمِم

MIC  ايمِمقت وَم٘مػماتSpeakers  -  داطمقم فمـ  ؿمريؼ  أضمدى ؾمٗمقق  ايمتقؽمٔمة  وايمثاينPCI   أو PCI Expressأو ISA -ومديام 

 Ports   9هلذا  َمٛمٖمذيـ   

1-      Line ( RJ-11)   : وهقPort -اخلاص زمقضع ؽمٙمؽ اهلاسمػ ايمٗمادم َمـ خمرج اهلاسمػ دم احلائط 

2-     ( RJ-12) Phone :  هقport م يمقصؾ اهلاسمػ ٓؽمتخدم اهلاسمػ و آٞمؼمٞمت َمـ ٞمٖمس خمرج احلائط-اطمتٝماري يستخد 

 

 

 

 

 Modem\Fax Cardsكروتىىالمودمىأوىىالغاكسىىى(7-3-3)
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أصبح صمزءا َمـ ىمؾ ضماؽمقب دم أواطمر ايمتسٔمٝمٛمٝمات وفمـ ؿمريٗمف يٚم٘مـ سمقصٝمؾ ايمٖمٟمرة  -  :USB - Universal Serial Busَمٛماهمذ 

 (وأؾمٝماء أطمرى- FLASH MEMORYيمقضمة َمٖماسمٝمح ىمٚمغما ويب  وأومراص صٙمبة و همالؾمات َمٝمٚمقري )

ويم٘مـ أن أصبح أرسع هم٘مان ٞمٗمؾ ايمبٝماٞمات  "ي٘مقن يمقن همتحة ؽمقداء" USB1.1هم٘مان أول ـمٜمقره زمْملء دم ٞمٗمؾ ايمبٝماٞمات وىمان يْمٙمؼ فمٙمٝمف 

صمٝمجازمايت  5و أن أصبح أىمثر َمـ    "ي٘مقن يمقن همتحة زمٝمّماء"USB2.0َمٝمجازمايت ويسٚمك  480َمٝمجازمايت دم ايمثاٞمٝمة وشمؿ  أصبح  12

 ويمقن همتحتف  محراء  - Sleep USBيسٚمك   USB-وهٛماك  ٞمقع  أطمر  ضمديث  صمدا  َمـ  ايمـــ "حة زروماء ي٘مقن يمقن همت"USB3.0ويسٚمك 

دون احلاصمة يمٖمتح صمٜماز ايم٘مٚمبٝمقسمر َمـ ايمداطمؾ- ويم٘مـ  يمٗمٙمة  هذه  اظمٛماهمذ  فمعم  زمٔمض  أصمٜمزة ايم٘مٚمبٝمقسمر USBوىمام أٞمف يتؿ اؽمتخدام همتحة ايمـــ 

وسمستْمٝمع  آؽمتٕمٛماء فمـ  هذا  ايم٘مرت  واؽمتبدايمف  -  USBيم٘مرت  يمٝمحِمؾ  يمديؽ  أىمثر  َمـ  َمٛمٖمذ   اظم٘متبل أو  اظمحٚمقل  يتؿ ذاء  هذا  ا

 فمعم  ايم٘مٚمبٝمقسمر -  USB  ويرىمب  فمعم  َمٛمٖمذ    USB وايمذي حيتقى فمعم  أىمثر َمـ  َمٛمٖمذ  USB Hubزمــ

 -ومديام ISA أوPCI Express أو   PCIفمـ  ؿمريؼ  أضمدى ؾمٗمقق  ايمتقؽمٔمة  يرىمب هذا  ايم٘مرت  

 

 

 

 

 

 

 USB Cardsكروتىىالـــــىىى(  7-3-4(
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َمـ طمالل ايمٖمتحة  Microphoneو  LINE OUTوذيمؽ دم ايمٖمتحة  Speakersهق ىمرت  يستخدم يمتقصٝمؾ َم٘مػمات ايمِمقت 

MIC  و أيّمًا فمٍم إيمٔمابJoystick ( أوGAME PORT) اخلاصة زمتُمٕمٝمؾ إيمٔماب ىمام يٚم٘مـ إدطمال ايمِمقت َمـ أي َمِمدر

  ىمرت ايمِمقت-اظمقصمقدة فمعم LINE INيمٙمِمقت َمـ طمالل همتحة 

- ايمتل سمتالءم ، وزمْماومات صقت داطمٙمٝمة وطمارصمٝمةزمايمٙمقضمة إم يمٙم٘مٚمبٝمقسمرزمْماومات صقت َُمّمٚمٛمة   وهٛماك شمالشمة أٞمقاع َمـ زمْماومات ايمِمقت 9 

َمع إضمدى همتحات ايمتقؽمٝمع داطمؾ ايم٘مٚمبٝمقسمر- ٓ يٚم٘مـ إزايمة زمْماومات ايمِمقت اظمّمٚمٛمة دم ايمٙمقضمة إم، وَمع ذيمؽ يٚم٘مٛمؽ نمايمًبا سمثبٝمت إضمدى 

اومات ايمِمقت ايمداطمٙمٝمة أو اخلارصمٝمة وسمٔمْمٝمؾ زمْماومة صقت يمقضمة إم- زمُم٘مؾ فمام يتؿ سمقصٝمؾ زمْماومات ايمِمقت اخلارصمٝمة زمقاؽمْمة َمقصؾ زمْم

 إطمرى- USB(- يمٙمحِمقل فمعم َمٔمٙمقَمات ضمقل سمثبٝمت زمْماومات ايمِمقت اخلارصمٝمة وأصمٜمزة USBايمٛماومؾ ايمتسٙمسقم ايمٔماظمل )

 ومديام- ISA أوPCI Express أو   PCIقؽمٔمة  فمـ  ؿمريؼ  أضمدى ؾمٗمقق  ايمتيرىمب هذا  ايم٘مرت  

 

 

 

 Sound Cardsكروتىىالصوتىىىىى(7-3-5)
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هل زمْماومة ضماؽمقب مت٘مـ َمـ حتقيؾ إؾمارات ايمتٙمٖماز إلم إؾمارة رومٚمٝمة يٚم٘مـ فمرضٜما فمعم ؾماؾمات احلاؽمقب- وإن أنمٙمب هذه ايمبْماومات سمٔمٚمؾ 

 ؼ-ىمبْماومات سمسجٝمؾ ايمٖمٝمديق، ايمتل متّ٘مـ َمـ سمسجٝمؾ زمراَمج ايمتٙمٖماز فمعم ومرص صٙمب يمٔمرضٜما دم وومت ٓضم

وهٛماك زمٔمض ايمبْماومات سمستٔمٚمؾ اإليثرٞمت- وهٛماك زمٔمض ايمبْماومات سمستٔمٚمؾ ىمبْماومة ايمٔمرض اظمرئل دم آن واضمد، َمثؾ زمْماومات إيف يت أي أول إن 

(- وزمٔمض ايمبْماومات ايمرطمٝمِمة ٓ حتتقي Demodulationواٞمدر- وإن هذه ايمبْماومات حتتقي فمعم َمقايمػ وحمقل متاشمقم رومٚمل وَمستخٙمص )

 ومة همٜمل سمٔمتٚمد فمعم وضمدة اظمٔماجلة اظمرىمزية يمتٗمقم زمآؽمتخالص-فمعم َمٔمايمج دم ايمبْما

 -Satellite Card يسٚمك  هذا  ايم٘مرت  أيّما  زم٘مرت ايمساسماليت   

 . USBوأيّما  يقصمد  فمعم  َمٛمٖمذ ومديام- ISA أوPCI Express أو   PCIفمـ  ؿمريؼ  أضمدى ؾمٗمقق  ايمتقؽمٔمة  يرىمب هذا  ايم٘مرت  

 

 

 

 

 (TV Tuner Cardبطاقظىالتلغزوونى)ىى(7-3-6)
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زمقاؽمْمة  HDD (Hard Disk Driveرات ايمٖمٝمديق إلم ايم٘مٚمبٝمقسمر وزمايمتارم يٚم٘مـ سمسجٝمٙمٜما فمعم ايمٗمرص  ايمِمٙمب  )سمستخدم يمٛمٗمؾ إؾما

 زمرٞماَمج طماص-

 . USBوأيّما  يقصمد  فمعم  َمٛمٖمذ ومديام- ISA أوPCI Express أو   PCIفمـ  ؿمريؼ  أضمدى ؾمٗمقق  ايمتقؽمٔمة  يرىمب هذا  ايم٘مرت  

 

 

 

 

 

 

 

 (Capture cardكروتىىالــــــى)ىى(7-3-7)
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 إلم ايم٘مٚمبٝمقسمر -  SCSI portٜمزة ايمتل هبا   هذا ايم٘مرت  يستخدم  يمتقصٝمؾ إصم

 ومديام-  ISA أوPCI Express أو   PCIفمـ  ؿمريؼ  أضمدى ؾمٗمقق  ايمتقؽمٔمة  يرىمب هذا  ايم٘مرت  

 

 

 

 

 

 

 هل اطمتِمار  يمــ  RAIDإلم ايم٘مٚمبٝمقسمر يمتحسكم إداء- وىمٙمٚمة   Hard drivesيقصؾ فمدد َمـ  

 Redundant Array of Independent Disks  سمٗمٛمٝمة هتدف جلٚمع فمدة أومراص صٙمبة َمتٖمرومة و سمقضمٝمدها ؽمقية يمالؽمتٖمادة  وهل

َمـ أداءها و َمقاصٖماهتا و آؽمتٖمادة َمـ هذه إومراص اظمتٖمرومة و ىمٟمهنا ومرص واضمد -ايمتٗمٛمٝمة يٚم٘مـ سمْمبٝمٗمٜما زمْمريٗمتكم 9 إولم هل 

Hardware   و ايمْمريٗمة ايمثاٞمٝمة هلSoftware   - 

سكم أداء إومراص زمجٚمٔمٜما ؽمقية أو مجع فمدة أومراص َمتٖمرومة وصمٔمٙمٜما َمرىمز ختزيـ ضخؿ أو فمٚمؾ سم٘مرير زمٝماٞمات ايمتٗمٛمٝمة هلا همقائد ىمثغمة َمثؾ حت

 َمـ ومرص يمٗمرص آطمر يمٙمحامية َمـ همٗمدان ايمبٝماٞمات-

 ومديام-  ISA أوPCI Express أو   PCIفمـ  ؿمريؼ  أضمدى ؾمٗمقق  ايمتقؽمٔمة  يرىمب هذا  ايم٘مرت  

 

 

 

 (SCSI cardكروتىىالــــــى)ىى(7-3-8)

 (RAID cardكروتىىالــــــى)ىى(7-3-9)



 

 
287 

 انذهاب اىل انفهزس

 

إفمْمال ضمٝمث يٗمقم   زمٟمداء فمٚمٙمف دم حتديد ؽمبب ايمٔمْمؾ فمـ ؿمريؼ فمرض ايم٘مقد ايمٛماسمج فمـ ىمؾ   هق فمبارة  فمـ  ىمرت  طماص  زمتُمخٝمص

 -   Post Codeفمٛمد زمدء سمُمٕمٝمؾ اجلٜماز ، وئمرف هذا ايم٘مقد زماؽمؿ  BIOS اطمتبار يٗمقم زمف ايمـ

 Blue Magicا ويسٚمك اضمٝماٞم  Pc Analyzerوآؽمؿ ايمٔمٙمٚمل     Motherboard Tester و يقصمد هذا ايم٘مرت  دم ايمسقق زماؽمؿ

ويٗمقم فمـ ؿمريؼ ؾماؾمة صٕمغمة افمْمائؽ جمٚمقفمة َمـ إىمقاد  هلا َمٔمٛماها دم ىمتٝمب طماص زمايم٘مرت وىمؾ ىمقد ئمٛمك طمْماء َمٔمكم وآن يقصمد 

 َمباذة وهك َمتقهمرة زمإؽمقاق CD \ DVD 9ىمروت سم٘متب اخلْماء َمباذة فمعم ايمز دي  

 زمف فمْمؾ يمـ ئمٚمؾ ايم٘مرت َمٔمؽ - BIOSقصمقد زمايمٙمقضمة آم-  وان ىمان ايمـــاظم Biosَمٜمٚمة  صمدا  9  هذا ايم٘مرت ئمتٚمد فمعم ايمـــ َمٙمحقـمة

 .Serial أو  USBورزمام همٝمف  َمٛماهمذ ومديام-  ISA أوPCI Express أو   PCIفمـ  ؿمريؼ  أضمدى ؾمٗمقق  ايمتقؽمٔمة  يرىمب هذا  ايم٘مرت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Post Cardكروتىىالــــــى)ىى(7-3-10)
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 هٛماك أفمْمال ىمثغمة    َمٛمٜما 9  

9  هٛماك يم٘مؾ  ىمرت  َمـ  ىمروت  ايمتقؽمٔمة   سمٔمريػ  طماص  ايمسبب  ٞمٓمام ايمتُمٕمٝمؾ  فمعم  ايمتٔمرف  فمعم  ايم٘مرت  -     9  فمدم ومدرةايمٔمْمؾ  -1

 أو  زمرٞماَمج  يٗمقم  زمتٔمريػ ٞمٓمام  ايمتُمٕمٝمؾ  هلذا  ايم٘مرت يم٘مل  يٗمقم  زمٔمٚمٙمف  زمُم٘مؾ  صمٝمد  وؽمٙمس  وسمقاهمٗمل  صمدا  -  

 )ؽمقف  ٞمممح  دم  اجلزء  ايمثاين ىمٝمٖمٝمة  سمثبٝمت  ايمتٔماريػ ( - 9  ومؿ زمتثبٝمت ايمتٔمريػ  اخلاص هبذا  ايم٘مرت اإلصمراء  

 9 ومد  رزمام  سمؿ سمرىمٝمبٜما  زمُم٘مؾ  نمغم  صحٝمح  -ايمسبب  9  زمٔمض  ايم٘مروت  ٓ  سمٔمٚمؾ  فمٛمد  سمُمٕمٝمؾ ايم٘مٚمبٝمقسمر  -  ايمٔمْمؾ   -2

 ايمتٟمىمد  َمـ   سمرىمٝمب  هذا    ايم٘مرت  صمٝمدا  شمؿ  سمُمٕمٝمؾ ايم٘مٚمبٝمقسمر  -  اإلصمراء 9 

9 جيب حتديد ٞمقع ايمتٔمارض وحتديد ايم٘مرت اإلصمراء - ومد حيدث سمٔمارض زمكم ايم٘مروت دم زمٔمض إضمٝمان    9 ايمتٔمارضايمٔمْمؾ  -3

 اظمتٔمارض َمـ طمالل جترزمة ايم٘مروت وافمتبارها وزمايمتارم يتؿ اؽمتبدال اظمسبب يمٙمتٔمارض -   

إلفمداد أو َمُم٘مٙمة دم ايم٘مرت - 9طمْماء دم سمٔمريػ ىمرت ايمِمقت أو ؿمريٗمة سمرىمٝمبف أو ؿمريٗمة اايمسبب 9َمثال ٓ يقصمد صقت-    ايمٔمْمؾ  -4

 9 إفمادة سمٔمريػ ايم٘مرت شمؿ إفمادة سمُمٕمٝمؾ اجلٜماز وايمتٟمىمد َمـ أن ايم٘مرت َمرىمب زمُم٘مؾ صحٝمح -أو سمٕمٝمغم ىمرت ايمِمقت -اإلصمراء

 ىىExpansion Cards Crashاألرطالىىالذائطظىىلكروتىالتودطظىى(7-4)
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 وهٛماك  أيّما أفمْمال  طماصة  زماظمٛماهمذ  َمثال 9 

مل يستْمٝمع  ٞمٓمام  ايمتُمٕمٝمؾ ايمتٔمرف فمٙمٝمف أو  أن هٛماك  يمسبب  9  آ  يُمتٕمؾ  -      PS\2َمثال  9 يمقضمة  اظمٖماسمٝمح  اظمرىمبة  فمعم  َمٛمٖمذ  ايمٔمْمؾ 9    -1

ومؿ  زم١مفمادة  ايمتُمٕمٝمؾ  يمٝمتؿ  سمٔمريػ  ايم٘مٝمبقرد  - أو  سمٟمىمد َمـ  فمدد  ايمسٛمقن  أذا  اإلصمراء 9  ىمرس  أو همٗمدان  ٕضمد ايمسٛمقن اظمقصمقدة  فمعم  اظمٛمٖمذ-  

 اظمقصمقد فمعم  ايمٙمقضمة  إم فمـ  ؿمريؼ  احلام واؽمتبدايمف زمٟمطمر  -  أضمدها  ٞماومِمة  ومؿ  زمتٕمغم  يمقضمة  اظمٖماسمٝمح   أو  زمٖمؽ  اظمٛمٖمذ 

 RAMٓ  سمقصمد  زمٝماٞمات  فمعم  ايمُماؾمة  فمٙمام  زمٟمن  ايمٗمْمع  ايمتل  دم  ايم٘مٝمس  سمٔمٚمؾ  زمُم٘مؾ  ؿمبٝمٔمل  وسمؿ  ايمتٟمىمد َمـ  ايمذاىمرة  ايمٔمْمؾ  9  -2

(  ومد  سمٔمْمؾ  -  VGA\DVI\HDMIَمٛمٖمذ    ايمُماؾمة  )  َمثال 9    ايمسببوىمرت  ايمُماؾمة  واظمٔمايمج  وايمٙمقضمة  إم  وايمْماومة  ايم٘مٜمرزمائٝمة  -  

  ٓ ٞمٗمقل نمغم  ايمٙمقضمة إم َمـ  أصمؾ َمٛمٖمذ  و إٞمام  يٚم٘مٛمؽ   اؽمتبدال اظمٛمٖمذ  فمـ ؿمريؼ  ٞمزفمف فمـ  ؿمريؼ  ايمٙمحام   وسمٕمغمه  وسمٙمحٝمؿ   واضمداإلصمراء  9

 أطمر   صمديد - 
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 الطاتعاخ –الشاشاخ 

Monitor _ Printer 

ٟ٘ ِٓ  أُ٘  ٚزذاد   Printerٚاٌطبثؼبد  Monitorاٌشبشبد 

اإلخشاج .ٟٚ٘  أ٠عب  ِّٙخ  خذا  ٌٍّغزخذَ  ٚ األوثش ا٘زّبًِب   .. 

ّٙب  أٔغت  ا١ٌه  ٌٙزا  عٛف  ٔزطشق  اٌٝ  أٔٛاػٙب  ٚأشىبٌٙب  ٚأ٠

 ٚو١ف١خ  ص١بٔزٙب  ..   
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 ة  ايمٔمرض  وضمدVideo Display  Unit (VDU)   9ر -ضمٝمث  هق ايمقؽمٝمٙمة ايمرئٝمسٝمة يمٙمحِمقل فمعم َمٔمٙمقَمات َمـ صمٜماز ىمٚمبٝمقسم

 أٞمف  ئمرض َما  سمؿ  َمٔماجلتف  َمـ  زمٝماٞمات يمٙمٚمستخدم -

 ايمُماؾمة   سمٔمريػ Monitor  9ايمُماؾمة ىمارت َمـ اظمستٗمبٙمة ايمبٝماٞمات إـمٜمار فمـ اظمسئقيمة هل (Graphic Card   )يمٙمٚمستخدم 

 - ايمُماؾمة فمعم زمٝماٞمات َمـ َمٔماجلتف سمؿ َما خترج ٕهنا اإلطمراج وضمدات َمـ ايمُماؾمة وسمٔمتػم-   َمٔماجلتٜما  ٔمدزم

  (  أٞمقاع وضمدة  ايمٔمرضVDU Types    9 ) 

 - CRT displays \ Monitors (Cathode Ray Tube) أٞمبقب  أؾمٔمة  ايمٗمْمب  ايمسايمب  ؾماؾمات    .1

 - LCD(Liquid Crystal Displayايمسائؾ    )  ايمٔمرض  ايمبٙمقريأو ؾماؾمات ايم٘مريستال  ايمسائؾ  .2

 -     PDP (Plasma Display Panel  ) ؾماؾمات فمرض ايمبالزَما  .3

 - LED( Light-Emitting Diode)  ضقئٝمة شمٛمائٝماتؾماؾمات   .4

 - LFD(    Large Format Display(    )٘مبغمايم تٛمسٝمؼايم فمرضايمُماؾمات  ايمسٝمٛمامئٝمة  شمالشمٝمة  إزمٔماد أو)  .5

 ( -   3D)    زمتٗمٛمٝمة  شمالشمٝمة  إزمٔماد  ؾماؾمات -HD                          -8 ( High Definition)اجلقدة      ؾماؾمات فمايمٝمة  .6

 - Data Show Projector  (Projection Systems)ايمػموصمل ىمؼم   ,صمٜماز فمرض  ايمبٝماٞمات  .7

 ُماؾمة  ومها  9وهٛماك فماَمالن  َمٜمامن  صمدًا ي٠مشمران  فمعم  ٞمقفمٝمة  ايمِمقرة  اظمٔمروضة  فمعم  ايم 

 ىمجٜماز  وَما يتسؿ  زمف  َمـ  َمقاصٖمات  -    Monitorايمُماؾمة  .1

( و يْمٙمؼ  فمٙمٝمٜما  أيّما  )أداة  ايمسٝمْمرة     Display  Adapter \ Graphic Cards)ىمرت  ايمٖمٝمديق  أو زمْماومة  ايمٔمرض   .2

 (  -   Video Controllerايمٖمٝمديق 

 ار  فمٛمد  ذاء  ايمُماؾمة  9  وهٛماك  فمدة  أَمقر  َمٜمٚمة  صمدا جيب أطمذها زمٔمكم  آفمتب 

سمٔمتٚمد صمقدة  إيمقان  فمعم  ٞمقع  ايمُماؾمة  - وسمستْمٝمع  احلقاؽمٝمب  أن  فمرض  َما ٓ  يٗمؾ فمـ  َماليكم إيمقان  Colors    9إيمقان   .1

 زمجقدة  فمايمٝمة-  

إٞمُما دم  ايمُماؾمات    17الم  15يٗماس  ضمجؿ  ايمُماؾمة  ومْمريًا  َمـ  ايمزوايا  ويؼماوح  أن  َمـ  Screen Size    9ضمجؿ  ايمُماؾمة    .2

 إٞمُمًا  دم  ؾماؾمات  ايمٔمرض ايم٘مبغمة  -  25الم    19ايمِمٕمغمة  -و َمـ  

هل  فمدد  ايمٛمٗماط  أو ايمبٝم٘مسؾ  ايمتل  سمٓمٜمر فمعم  ايمُماؾمة  -  وىمٙمام  زادت  فمدد  ايمٛمٗماط  Resolution   9أو ايمدومة  ايم٘مثاهمة  ايمٛمٗمْمٝمة  .3

 إهمٗمل اظمحقر فمعم ايمُماؾمة ٞمٗماط فمدد يقضح وهق- pixels وسمسٚمك يمأليمقان ايمٖمردية اطايمٛمٗم فمددهل أو   ىمٙمام   زاد  وضقح  ايمُماؾمة -

 Introductionىمػدمظى(8-1)
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 يتٟمشمر Resolution ايمـ  . X 600800 ىمٚمثال9   (columns X rows)   ( أفمٚمدة X صٖمقف) ايمٔمٚمقدي اظمحقر فمعم وايمٔمدد

 ايمـ فمعم َم٠مشمر أشمر يمذيمؽ ىمان مما ضمجٚمٜما دازدا  إطمغمة ايمٖمؼمة دم ايمُماؾمات أن ايمٔمٙمؿ َمع--  ايمُماؾمة ضمجؿ أمهٜما َمـ فمقاَمؾ زمٔمدة

Resolution  --ايمٔمريّمة يمٙمُماؾمات إضاهمة widescreen واظمقٞمتاج اظمٙمتٝمٚمٝمديا فمرض أمهٜما َمـ فمدة اؽمتخداَمات هلا وايمتل 

 -ايمٔمرضٝمة اظمساضمة َمـ َمزيداً  سمتْمٙمب ايمتل آؽمتخداَمات َمـ ونمغمه

 

يُمؼمون  ىمٝمػ أو ايمُماؾمات هذه سمٔمٚمؾ ىمٝمػ ئمٙمٚمقن ٓ إؾمخاص أىمثر هم١من ذيمؽ عوَم ايمُماؾمة، دوَماً  هق ىمٚمبٝمقسمر صمٜماز أي دم إنمعم اجلزء

 -    واضمدة

 ايمٔمرض ؾماؾمات CRT يمـ اطمتِمار أهنا ضمٝمث Cathode Ray Tube أصمٜمزة أنمٙمب دم سمستخدم- ايم٘ماشمقد أؾمٔمة أٞمبقب وسمٔمٛمل 

 !ىمثغماً  سمتٕمغم مل سمتبٔمٜما ايمتل ايمٔمٚمؾ سمٗمٛمٝمات هم١من ايمْمقيٙمة اظمدة هذه وطمالل سمٗمريباً  ؽمٛمة 60 أىمثر  َمـ  َمٛمذ وصمدت ،ايمُماؾمة 

 ؾمدة ايمٖمسٖمقر، َمادة َمـ زمْمبٗمة اظمبْمـ ايمٔمرض ؽمْمح إلم سمِمؾ أن إلم ايمُماؾمة طمٙمػ َمـ اإليم٘مؼموٞمات اٞمْمالق9     هل إؽماؽمٝمة فمٚمٙمٜما هم٘مرة

 زمدورها وايمتل َمتٝمٛمة ٝمسٝمةَمٕمٛماؿم ؿمبٗمات َمـ ؽمٙمسٙمة طمالل يٚمر هذا اإليم٘مؼمون ؾمٔماع اظمٛمدهمٔمة، يمإليم٘مؼموٞمات خمتٙمٖمة ؾمٔمافماتإ يسبب آٞمْمالق

 سمِمْمدم ايمٔمرض ؽمْمح زصماج إلم اإلؾمٔمافمات هذه سمِمؾ همحٝمٛمام ايمٔمرض، ؽمْمح دم خمتٙمٖمة أَماىمـ إلم اإلؾمٔماع زمتقصمٝمف هلا سمسٚمح زمْمريٗمة وضٔمت

 يم٘مٜمرزمائلا زماجلٜمد ايمتح٘مؿ دومة إن- ايمٔمرض ؾماؾمة دم واضمد زم٘مسؾ متثؾ ٞمٗمْمة ىمؾ َم٠مومتًا، َمتقهجة ٞمٗمْمة َمسببة فمٙمٝمٜما اظمقصمقدة ايمٖمسٖمقر زمْمبٗمة

 ىمان9 ومديامً - وإؽمقد إزمٝمض ايمٙمقٞمكم ئمْمل مما ؽمْمقفماً  أومؾ أو ؽماؿمٔماً  سمقهجاً  ايمسْمح دم يسببٜما ايمتل ايمبٗمٔمة زمتقهج سمسٚمح إيم٘مؼمون يم٘مؾ

 ايمٔمرض ؾماؾمات دم َمداهمع فمدة أضٝمٖمت ذيمؽ زمٔمد ايمٖمسٖمقر، َمـ واضمدة وؿمبٗمة يمإليم٘مؼموٞمات واضمد َمدهمع فمعم حيتقي وإؽمقد إزمٝمض ايمُماؾمة 

 !وَمٛمٖمِمٙمة َمتٗمْمٔمة زمٛمٗمط سمٙمقن أصبحت ايمٖمسٖمقر ؿمبٗمات أن ضمتك ايمٛمقع اهذ َمـ

 

 

 

 

 

  CRT displays  (Cathode Ray Tube)ىالدالبىىالػطبىىأذطظىىأنبوبىىذاذاتى(8-1-1)
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 إلم ايمٝمسار َمـ ايمُماؾمة، أفمعم َمـ َمبتدئاً  horizontal line (scan line)طمط طمالل اإليم٘مؼمون ؾمٔماع يسبح ايمُماؾمة، فمعم صقرة يمٔمرض

 يرؽمؿ ايمتل ايمرسفمة ذىمرٞما، ىمام ايم٘مٜمريب اإليم٘مؼمون صمٜمد زماطمتالف ؽمْمقفمف ؾمدة ختتٙمػ سمقهج همٝمٜما وَمسبباً  ايمٖمسٖمقر ؿمبٗمة ٞمٗماط َمّمٝمئاً  ايمٝمٚمكم،

 -kilohertz (kHz) هغمسمز زمايم٘مٝمٙمق وسمٗماس Horizontal Frequency سمسٚمك ايمُماؾمة دم واضمد أهمٗمل طمط هبا

 إفمداد ادئم شمؿ "Horizontal Blanking Interval إهمٗمٝمة اخلٚمقل همؼمة" سمسٚمك يمٙمحٓمة يتقومػ اخلط، هناية إلم ايمُمٔماع يِمؾ وفمٛمدَما

 يتقومػ هٛما ايمُماؾمة، متتٙمئ ضمتة ايمُماؾمة، فمعم طمط زمٔمد طمْماً  رؽمؿ َمسببة ايمٔمٚمٙمٝمات هذه سمٔماد اجلديد، ايمسٖمقم اخلط زمرؽمؿ يبدأ ىمل اظمٕمٛماؿمٝمس

 ".vertical blanking interval ايمرأؽمٝمة اخلٚمقل همؼمة" سمسٚمك ايمٙمحٓمة هذه ويم٘مـ أيّماً  يمٙمحٓمة ايمُمٔماع

 سمرؽمؿ ايمتل ايمرسفمة- إيرس ايمٔمٙمقي ايمرىمـ َمـ َمبتدئة ايمُماؾمة فمعم أطمرى صقرة همؼمؽمؿ صمديد َمـ يمٔمٚمٙمٝمةا ىمؾ سمٔماد ىمل اظمٕمٛماؿمٝمس إفمداد ئماد

 وسمٗماس "vertical refresh rate or frequency ايمٔمٚمقدية ايمتحديث سمردد أو َمٔمدل" سمسٚمك ايمداطمٙمٝمة واصمٜمتٜما ايمُماؾمة هبا

 -Hertz (Hz)زماهلغمسمز
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َمُم٘مٙمة سمٗمٛمٝمة زمسبب ؽمقء صمقدة َمادة ايمٖمسٖمقر اظمستخدَمة وومتٜما، مما ي٠مدي إلم اطمتٖماء سمقهج زمٔمض  ، واصمف اظمٜمٛمدؽمقنايمُماؾمة دم زمداية فمٌم 

يرؽمؿ ، دم اظمرضمٙمة إولم ايمٛمٗماط ومبؾ آٞمتٜماء َمـ رؽمؿ ايمِمقرة ىماَمٙمة! همتقصٙمقا إلم ضمؾ هلذه اظمُم٘مٙمة وذيمؽ زمجٔمؾ ايمِمقرة سمرؽمؿ فمعم َمرضمٙمتكم

شمؿ إذا اٞمتٜمك َمٛمٜما سمبدأ اظمرضمٙمة ايمثاٞمٝمة همٝمٔمقد ايمُمٔماع إلم أفمعم ايمُماؾمة ويٗمقم زمرؽمؿ اخلْمقط  (، ...5، 3، 1)ؾمٔماع آيم٘مؼمون اخلْمقط ايمٖمردية 

واحلٗمٙمكم جمتٚمٔمة سمسٚمك  "fieldضمٗمؾ "وإذا اٞمتٜمك َمٛمٜما سم٘مقن ايمِمقرة ومد اىمتٚمٙمت، ىمؾ َمرضمٙمة َمـ هذه سمسٚمك  ، ...(6، 4، 2)ايمزوصمٝمة 

ضمٗمؾ، أي  50يقصمد  PAL TV، أَما دم أٞمٓمٚمة دم ايمثاٞمٝمة frame 30 ضمٗمؾ مما ئمٛمل رؽمؿ 60يقصمد  NTSC أٞمٓمٚمة- دم "frameإؿمار "

frame 25   ايمتل سمستخدم هذه إٞمٓمٚمة ؽمٝمالضمٓمقن رداءة فمرض ايمِمقر فمعم ُماؾمات  ايمأَما إٞمٓمٚمة إومؾ َمـ هذه، هم١من َمٗمتٛمقا  ة 9ايمثاٞمٝم   أَما

 رسئمًا- ُماؾمة  ايمؾماؾمات 

إزمٝمض وإؽمقد، إٓ أٞمف يقصمد زمف شمالث َمداهمع يمإليم٘مؼموٞمات زمدًٓ َمـ واضمد، ىمام أن ايمٙمقن ذات   ايمُماؾمة ٓ خيتٙمػ ىمثغمًا فمـ  ةاظمٙمقٞم ايمُماؾمة و

، إمحرإيمقان ايمثالث هل9 ايمٛمٗماط وضمٝمدة ايمٙمقن دم ؿمبٗمة ايمٖمسٖمقر ايمتل سمٕمٙمػ زصماج ايمُماؾمة َمـ ايمداطمؾ سمستبدل دم زمٛمٗماط شمالشمٝمة ايمٙمقن، 

اوسمة ٞمستْمٝمع احلِمقل فمعم مجٝمع إيمقان إطمرى، هذا اخلٙمط يتؿ فمـ ؿمريؼ سمٕمٝمغم وزمخٙمط هذه إيمقان ايمثالث زمٛمسب َمتٖم ،إطمرض وإزرق

 ىمثاهمة ىمؾ يمقن َمـ هذه إيمقان فمعم ؿمبٗمة ايمٖمسٖمقر ىمام سمقضح ايمِمقر ايمتايمٝمة )دم ايمقاومع هم١من دَماغ اإلٞمسان يستخدم ٞمٖمس ايمْمريٗمة دم اخلٙمط(-

ع اإليم٘مؼموٞمات وؿمبٗمات اظمٕمٛماؿمٝمس ىمل سمِمقب ايمٛمٗمْمة زمدومة فمعم ؿمبٗمة وصٛمع صقر َمـ هذه ايمثالث أيمقان همٗمط يتْمٙمب دومة دم ايمتح٘مؿ زمٚمداهم

 ايمٖمسٖمقر َمع َمٛمع آٞمتُمار ايمزائد يمٙمقن، ويمّمامن ذيمؽ وصؾ اظمٜمٛمدؽمقن إلم ؿمريٗمتكم يمٙمحؾ9

 Shadow Mask9 ايمٓمؾ ومٛماع9 إول احلؾ  -1

 وهذا  َما  يسٚمك  زمـــ(وأزرق أطمرض، أمحر،) شمالث زمٟميمقان ايمٖمسٖمقر ؿمبٗمة دم ايمٖمسٖمقر ذرات سمقضع9 احلؾ هذا سمٔمتٚمد ايمتل ايمُماؾمات دم

 ؾماؾمة دم ايمِمقرة سم٘مقيـ دم اظمستخدَمة إؽماؽمٝمة أيمقان شمالشمة وهل(  Red Green Blue أو RGB َمـ سمت٘مقن )ايمٛمٗمْمة أو  pixelايمــ

CRT   وهل ايمُماؾمة صمقدة زمف حتسب صمداً  هام رء هٛماك أن أيّماً  افمتبارك دم وضع DOT PITCH اظمساهمة فمـ اهب سمٔمػم هل َمٔمٛماها؟ همام 

 - أفمعم هبا اخلاصة ايمِمقرة صمقدة ايمُماؾمة ىماٞمت ىمٙمام اظمساهمة هذه ومٙمت ىمٙمام وهل زماظمٙمٙمٝمٚمؼم حتسب وهل ايمٙمقن ٞمٖمس َمـ َمتتايمٝمتكم ٞمٗمْمتكم زمكم
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 َمٔمدن َمـ ايمْمبٗمة هذه سمِمٛمع ايمٖمسٖمقر، ؿمبٗمة َمٗمازمؾ دم سمقضع َمثّٗمبة َمٔمدٞمٝمة ؿمبٗمة فمـ فمبارةShadow Mask  9 ايمٓمؾ وومٛماع

 ؿمبٗمة إلم وايمقصقل ايمثٗمقب ؿمريؼ فمـ طماليمف زمايمٔمبقر زمايمُماؾمة حمددة أَماىمـ إلم زمدومة اظمِمقزمة يمألؾمٔمة ايمٗمٛماع هذا يسٚمح- "invar"يسٚمك

 9ايمتايمٝمة ايمثالث ايمِمقر سمقضح ىمام ايمٔمبقر َمـ متٛمع هم١مهنا زمدومة َمِمقزمة ايمٕمغم إؾمٔمة أَما ايمٖمسٖمقر،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aperture Grille 9 اظمثٗمب اظمتِمايمب احلاصمز9 ايمثاين احلؾ -2

 9ايمتايمٝمة ايمِمقرة سمقضح ىمام ايمثالث إيمقان َمـ صمداً  دومٝمٗمة رأؽمٝمة ىمخْمقط ايمٖمسٖمقر ؿمبٗمة دم ايمٖمسٖمقر ٞمٗماط سمقضع احلؾ هذا دم
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! ايمِمقرة رؽمؿ دم يمٙمتُمازمؽ ضماصمة هٛماك سمٔمد همٙمؿ واإليم٘مؼموٞمات ايمٖمسٖمقر َمـ ىمالً  صمقدة ضمسٛمت همٗمد ايم٘مقَمبٝمقسمر، فمٌم -احلارم ايمٔمٌم دم أَما

 ايمتحديث َمٔمدل ي٘مقن ايمٗمٝماد ايمتٙمٖماز همٖمل- Resolution ايمٔمرض دومة زيادة َمـ ٓزمد ىمان ايمٛمِمقص؛ َمع ىمثغماً  ئمٚمؾ ايم٘مٚمبٝمقسمر أن ضمكم ودم

 زمٚمٔمدل ايمرؽمؿ فمعم اظمٗمدرة هلا هم١من ايم٘مٚمبٝمقسمر ؾماؾمات أَما هغمسمز، 30 إلم 25 يساوي فمٚمقدي حتديث َمٔمدل َمٗمازمؾ ىمٝمٙمقهرسمز 13.5 إهمٗمل

 !هغمسمز 85 يساوي فمٚمقدي حتديث َمٔمدل َمٗمازمؾ هغمسمز قىمٝمٙم 60 أهمٗمل حتديث

 -فمٚمقدياً  و أهمٗمٝماً ( pixels)ايمُماؾمة يمٔمٛماس ايم٘مقم ايمٔمدد وسمٔمٛمل ايمٔمرض دومة أو ايمُماؾمة متايز هق Resolutionزمايمـ ٞمٔمٛمل9 َمالضمٓمة
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 CRT9 ؾماؾمة ذاء وَمرؾمد ديمٝمؾ

 هل ايمٔمرض ودومة فمٚمٙمؽ ؿمبٝمٔمة إن 9سمُمؼمي أن ومبؾ هلا سمتٛمبف أن جيب إَمقر زمٔمض اكهٛم ،CRT ٞمقع َمـ فمرض ؾماؾمة يممماء حمؾ دم ىمٛمت إذا

 أنمٙمب هم١من ايمٔمادة، دم- Resolution ايمـ أي همٝمٜما ايمٔمرض دومة َمٔمرهمة هل صمديدة ؾماؾمة ذاء فمٛمد رء أهؿ ايمُماؾمة، ٞمقع يمؽ حتدد ايمتل

 دم( اظمختٙمٖمة يمٙمؼمددات ايمٔمرض دومة) اظمٔمٙمقَمة هذه جتد وومد هغمسمز، 85 زمٗمٝمٚمة فمٚمقدي سمردد إلم فمٚمٙمٜما ذروة دم سمِمؾ زمحٝمث سمِمٚمؿ ايمُماؾمات

 همئات فمدة َمـ هغمسمز 85 فمعم احلِمقل يٚم٘مٛمؽ همٚمثالً  خمتٙمٖمة، فمرض زمدومة ايمؼمدد َمـ احلد هذا سمقهمر همئات جمٚمقفمة وهٛماك! اظمٛمتج وصػ صٖمحة

 9ايمتايمٝمة ايمٗمٝمؿ سمقضح ىمام

 -هغمسمز 85يمـ زم٘مسؾ  x 1024768 = ىمٝمٙمقهرسمز 85 همئة -1

 -هغمسمز 85يمـ زم٘مسؾ  x 12801024=  هرسمزىمٝمٙمق 95 همئة -2

 -هغمسمز 85يمـ زم٘مسؾ  x 16001200 = ىمٝمٙمقهرسمز 107 همئة -3
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 -هغمسمز 92يمـ زم٘مسؾ  x 16001200 = ىمٝمٙمقهرسمز 115 همئة -4

 -هغمسمز 85يمـ زم٘مسؾ  x 18561392=  ىمٝمٙمقهرسمز 125 همئة -5

 همئة َمـ ؾماؾمة اؽمتخدَمت ويمق- هغمسمز ىمٝمٙمق 115 أو 107 همئة َمـ يمُماؾمة حتتاج هم١مٞمؽ  x 16001200 فمرض دومة فمعم سمٔمٚمؾ فمادة ىمٛمت إذا

 !ؽمتٗمؾ ايمزَمـ َمع آهمؼماضٝمة ضمٝماهتا َمدة أن ىمام اظمْمٙمقزمة زماجلقدة ايمِمقر يمؽ سمٔمرض ويمـ ؿماومتٜما همقق ؽمتحٚمٙمٜما هم١مٞمؽ أومؾ

 ايمٓمؾ ومٛماع ةصمقد إلم هماٞمتبف ىمثغماً  ايمٛمِمقص َمع سمٔمٚمؾ ىمٛمت وإذا داطمقم، اظمٝم٘مروهمقن ىم٘مقن ايمُماؾمة، اطمتٝمار فمٛمد َمٜمٚمة أطمرى أَمقر فمدة هٛماك

shadow mask زمايمـ سمٔمٚمؾ ايمتل همايمُماؾمات دوَماً  وإيمقان ايمِمقر َمع سمتٔماَمؾ ىمٛمت يمق أَما ضمادة، صقر سمٔمْمل ٕهناaperture grille 

 ٞمقع َمـ ؾماؾمة سمٗمتٛمل أن همإهمّمؾ صٕمغمة اظمساضمة ىماٞمت هم١من َمٜمؿ فماَمؾ ايمُماؾمة هذه يمقضع اظمتاضمة اظمساضمة أن ىمام فمايمٝمة، أيمقان دومة سمٔمْمٝمؽ

LCD - هل (  ذا  ٓ  يٛمِمح  زممماء هذا  ايمٛمقع  َمـ  ايمُماؾمات CRT  - ) 

 

LCD يمـ اطمتِمار هلLiquid Crystal Display ؾماؾمات أٞمقاع سمٔمدد َمع- ايمسائٙمة زمايمبٙمقرات ايمٔمرض وسمٔمٛمل LCD همٚمٛمٜما 

 TN + film .  IPS و MVA  ٓ(!إؽماؽمٝمة ايمٖم٘مرة) ايمْمريٗمة زمٛمٖمس سمٔمٚمؾ مجٝمٔماً  أهنا إ 

 ايمُماؾمات دم واضمدة زمكم يؼماوح ايمْمبٗمات هذه فمدد ايمٛمٝمقن، َمـ أىمثر أو ؿمبٗمة َمـ ايمِمقر يمٔمرض سمٛمار وايمتل ايمسقداء ايمُماؾمة واصمٜمة سمت٘مقن

 ٞمٓمام دم ايمّمقء سمقصمٝمف إفمادة فمعم ايمُماؾمات هذه دم ايمٔمرض هم٘مرة سمٗمقم- ايمسٔمر اظمرسمٖمٔمة ايمُماؾمات دم أىمثر أو ؿمبٗمات أرزمٔمة إلم ايمسٔمر اظمٛمخٖمّمة

 يِمدق ٓ زمُم٘مؾ َمٔمزول همٜمق ايمٔمرض ؽمْمح فمعم سمٓمٜمر ٓ داطمٙمٝمة ايمّمقء دم ٞمٔم٘ماؽماتآ هذه ىمؾ ايمٔمرض، يمقح إلم يِمؾ أن ومبؾ اٞمٔم٘ماؽمات

 داطمقم9 يمقضمكم يمديٛما إذن صمٜمة، َمـ ىماَمالً  ايمٔمرض ؽمْمح فمعم يٚمتد يمقح ىمؾ يمٙمٔمرض، يمقضمكم هٛماك احلٗمٝمٗمة دم! ايمُماؾمة شمخـ صٕمر َمع

 َمـ جمٚمقفمة ىمؾ "Red .  Green or Blue Filter (RBG Filter) وأزرق أطمرض أمحر، َمرؾمح "9زمـ َمٕمْمك َمٛمٜمام ىمٌؾ - وـماهري

 ذرات اٞمحراف يسبب ايمذي هق ايمٖمقيمت هذا- هبا اخلاص( ايم٘مٜمريب اجلٜمد) ايمٖمقيمت ئمْمٝمٜما سمراٞمزؽمتقر يمتح٘مؿ طماضٔمة RGB جمٚمقفمات

 ذرات سمرسمٝمب إن- يمِمقرةا وي٘مّقن ايمٔمرض ؽمْمح فمعم يٓمٜمر ايمذي ايمّمقء ىمٚمٝمة حتدد ايمزوايا هذه ودومٝمٗمة خمتٙمٖمة زمزوايا ايمسائؾ ايم٘مريستال

 َمرؾمح إلم يٛمحرف ايمّمقء َمسار صمٔمؾ هل ايم٘مريستال ذرات همٚمٜمٚمة هٛما، اظمقومػ ؽمٝمدة هل هبا اخلاصة آؽمتٗمْماب ضمايمة وحتديد ايم٘مريستال

Filter يمٙمّمقء يسٚمح همٜمذا اظمرؾمح اجتاه ٞمٖمس دم ايم٘مريستال ذرات رسمبت هم١مذا ايمٔمرض، ؾماؾمة إلم يِمؾ أن ومبؾ طماليمف َمـ يمٝمٚمر اؽمتٗمْماب 

 وسمقضح! ؽمقداء ايمُماؾمة سمِمبح وزمايمتارم اظمرور َمـ ايمّمقء يٚمٛمع همٜمذا اظمرؾمح َمع فمٚمقدي زمُم٘مؾ رسمبت يمق أَما وآٞمحراف، طمالهلا َمـ ٚمرورزم

  9ايمٔمٚمٙمٝمة هذه ايمتايمٝمة ايمِمقرة

 Liquid Crystal Display (LCD)ىالدائلظىبالبلوراتىالطرضىىذاذاتىى(8-1-2)

 ى



 

 
299 

 انذهاب اىل انفهزس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
300 

 انذهاب اىل انفهزس

 ايمِمٙمبة، إلم ايمسائٙمة زمكم ضمايمتٜما همتٛمتٗمؾ همريدة همٝمزيائٝمة زمخقاص سمتٚمتع َمادة ايمسائؾ ايم٘مريستال إنLiquid Crystals9 ايمسائٙمة ايمبٙمقرات

 َمٗمدارها ضمرارة درصمة فمٛمد ؽمائٙمة سمِمبح شمؿ °145.5 ضمرارة درصمة فمٛمد زمايمتٚمٝمع همتبدأ! إيمٝمٜما اظمقصّمف ايم٘مٜمريب زماجلٜمد َمٛمقط هذا وايمتحقل

 -جتارزمف زمٔمض جيري ٞمٚمساوي ٞمبات فمامل ىمان فمٛمدَما اظمادة هذه اىمتُمٖمت  178.5°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سم٘مـ ومل إَمري٘مٝمة، إيمٝمٛمقي صماَمٔمة دم 1964 ايمٔمام إلم ئمقد( 9PDP - Plasma Display Panel زماإلٞمجٙمٝمزية) ايمبالزَما فمرض ؾماؾمة

 هذه ايمّمقء ٞمٗمط َمـ َمت٘ماَمٙمة ؾماؾمة سمْمقير فمعم ايمٔمٚمؾ ايمستٝمٛمات هناية وضمتك ايمقومت ذيمؽ َمٛمذ سمؿ- ضقء ٞمٗمْمة َمـ َم٘مقٞمة ؾماؾمة َمـ أىمػم ايمٖم٘مرة

 ايمقومت ذيمؽ دم فمايمٝمة وصمقدة وىمبغمة َمسْمحة ؾماؾمة فمعم احلِمقل هم٘مرة وىماٞمت واضحة نمغم صقر وسمٔمْمل صٕمغمة ىماٞمت ايمُماؾمة وهذه

 فمعم ؽمٚمٔمٛما ضمديثا ىمبغمة َمساضمة وسمٕمْمل اجلقدة فمايمٝمة ؾماؾمات إلم ايمقصقل سمؿ ايمرومٚمل ايمٔمامل سمْمقر َمع ويم٘مـ ايمٔمٙمٚمل، اخلٝمال َمـ ىمٚمُمٜمد

 اٞمش 60 إلم سمِمؾ ان يٚم٘مـ ايمُماؾمات هذه plasma flat panel display اهلٝمقرم ؾماؾمات سمسٚمك اطمر ٞمقع َمـ سمٙمٖمزيقٞمٝمة ؾماؾمات

 اظمزايا َمـ ايمٔمديد إلم زماإلضاهمة هذا ىمايمِمقرة اجلدار فمعم سمٔمٙمٝمٗمٜما ويٚم٘مـ ؽمٛمتٝمٚمؼم 17أو ؽمٛمتٝمٚمؼم 15 فمـ يزيد ٓ وؽمٚم٘مٜما أىمثر أو( زمقصة)

   -ايمتٗمٙمٝمدية ايمتٙمٖمزيقٞمات َمـ أىمثر َمُماهدة وَمتٔمة رهماهٝمة سمٔمْمل ايمتل واخلِمائص

  

 ىىىPDP (Plasma Display Panel)ىىالبالزماىررضىذاذاتىى(8-1-3)
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 وٓ اإليم٘مؼموين ايمُمٔماع يقصمد ٓ ويم٘مـ( وإزرق وإصٖمر إمحر) أيمقان شمالث َمـ  pixel زم٘مسؾ ىمؾ يت٘مقن ايمذي  زَما ايمبال ؾماؾمات سمٔمٚمؾ

 ضقء fluorescent lights طمالل َمـ pixel ىمؾ دم ايمثالشمة إيمقان هذه سمقيمٝمد يتؿ اٞمام-  CRTَمثؾ  ؾماؾمة  ايمٖمقؽمٖمقرية ايمُماؾمة يقصمد

 سمت٘مقن وفمٛمدها ايمُماؾمة زم٘مسالت ىمؾ فمعم حيدث وهذا اظمْمٙمقب ايمٙمقن يٛمتج همٙمقرؽمٛمت ضقء ىمؾ ؾمدة ودرصمة ايمتح٘مؿ طمالل وَمـ همٙمقرؽمٛمت

 ايم٘مؼموٞماهتا َمٛمٜما َمٛمزوفمة ايمٕماز ذرات سم٘مقن ضمٝمث َمتٟميـ نماز هل واهلٝمقلم اهلٝمقلم، طمالل َمـ ايمٖمٙمقرؽمٛمت ضقء سمقيمٝمد يتؿ -ايم٘ماَمٙمة ايمِمقرة

 أن َمثؾ طماصة ـمروف دم حيدث( اهلٝمقرم) ايمٕماز هذا وزمايمْمبع- ايمُمحٛمة بةؽمايم وايم٘مؼموٞمات ايمُمحٛمة َمقصمبة ايقٞمات َمـ َم٘مقن ايمٕماز ويِمبح

 ايمْمرف إلم وإيقٞمات اظمقصمب ايمْمرف إلم آيم٘مؼموٞمات اٞمجذاب إلم ي٠مدي مما فمارم صمٜمد همرق فمـ ٞماسمج ىمبغم ىمٜمريب جمال داطمؾ ايمٕماز ي٘مقن

 همقسمقٞمات صقرة دم ؿماومة حترر آشمارة هذه فمـ ويٛمتج اهلٝمقرم دم ايمٕماز ذرات أشمارة إلم ي٠مدي مما آيقٞمات َمع آيم٘مؼموٞمات همتِمْمدم ايمسايمب

 -يمإلضاءة ٞمستخدَمٜما ايمتل ايمٖمٙمقريسٛمت اظمِمازمٝمح دم احلال هق ىمام ضقئٝمة

 همقسمقٞمات فمعم ٞمحِمؾ ايمذىمر ؽمازمٗمة زمايمْمريٗمة ايمٕماز هذا اشمارة وفمٛمد ايمزيٛمقن وذرات ايمٛمٝمقن ذرات َمـ َم٘مقن نماز اؽمتخدام اهلٝمقلم ؾماؾمات دم يتؿ

 دم زمؼمددات همقسمقٞمات فمعم يمٙمحِمقل يمإلشمارة سمستخدم ايمٖمقسمقٞمات هذه ويم٘مـ اظمجردة زمايمٔمكم سمرى ٓ ايمتل زمٛمٖمسجٝمة ايمٖمقق ايمؼمددات َمدى دم

 -اظمرئل اظمدى
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 فمبارة اطمتِمار وهل( يمٙمّمقء ايمبافمث ايمدايقد فمبارة ايمبٔمض يستخدم) LED اظميضء ايمديقد ؾماؾمات سمٗمٛمٝمة زمدأت

 light-emitting diode ، سمٗمٝمٝمؿ يٚم٘مٛمؽ وىمٝمػ ايمتٗمٛمٝمة هذه هل همام ايم٘مٚمبٝمقسمر، وؾماؾمات ايمتٙمٖمزيقٞمات َمثؾ ىمثغمة َمٛمتجات دم سمٛمتمم 

 همٝمٜما؟ ايمتٗمٛمٝمة هذه يمقصمقد ٞمٓمرا اظمٛمتجات هذه أؽمٔمار دم ايم٘مبغمة ايمزيادة سمستحؼ وهؾ حتٚمٙمٜما؟ ايمتل اظمٛمتجات صمقدة

 يتقلم ايمؼماٞمزؽمتقر، ضمال هق ىمام اإليم٘مؼموٞمات زمتدهمؼ ايمتح٘مؿ َمـ وزمدٓ اظمقصالت أؾمباه أٞمقاع أصٕمر ايمديقد ئمد   ؟ diode ايمديقد هق َما

 وٞمؼمات ايمٕمايمٝمقم أرؽمٛمايد فمٛمٌم َمثؾ اظمقصالت أؾمباه َمـ ايمديقد يِمٛمع- أطمر زمآجتاه َمرورها وحيجب واضمد زماجتاه ايم٘مٜمرزماء مترير ايمديقد

 -أطمرى َمقاد َمع نمايمٝمقم

 سمٙمؽ دم فمرهمٛماها وومد حتديدا، اظمايض ايمٗمرن ؽمتٝمٛمٝمات أي زمٔمٝمدة، ؽمٛمقات َمٛمذ أطمرى زمٟمؾم٘مال تقهمرةَم همٜمل صمديدة سمٗمٛمٝمة LED سمٗمٛمٝمة سمٔمتػم ٓ

 -ىمثغمة أصمٜمزة فمٚمؾ ضمال فمـ َمٔمٙمقَمات يمٛما يمتٗمدم إصمٜمزة أٞمقاع خمتٙمػ دم ايمِمٕمغمة ايمّمقئٝمة اظم٠مذات

 َمـ أٓف َمئات ئمٚمؾ زمٔمّمٜما أن إذ- همؼميةايمد وايم٘مٚمبٝمقسمرات وايم٘ماَمغمات ايمتٙمٖمزيقن ؾماؾمات إلم َم٠مطمرا ؿمريٗمٜما ؾمٗمت ايمتٗمٛمٝمة هذه يم٘مـ

 -ايمْماومة اؽمتٜمالك سمقهمغم دم ىمٖماءهتا فمـ همّمال أفمْمال دون ايمسافمات

 ؾماؾمات زمإؽماس هل LED ايم٘مٚمبٝمقسمر وؾماؾمات LED TV سمٙمٖمزيقٞمات َمثؾ فمبارات أن وهق هام أَمر سمقضٝمح َمـ ايمبداية دم ٓزمد

 -همٝمٜما طمٙمٖمٝمة إضاءة وسمٗمديؿ ايمسْمقع يمتٔمزيز همٝمٜما مسمستخد اظميضء ايمديقد سمٗمٛمٝمة ويم٘مـ ،LCD ايمسائؾ ايم٘مريستال

 LED-ىLight-Emitting Diodeىىضوئوظىثنائواتىىذاذاتىى(8-1-4)
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 وإيمقان إؽمقد ايمٙمقن فمرض فمٛمد ايمُماؾمة دومة دم ضٔمػ ذيمؽ فمـ ويٛمتج همٙمقريسٛمت زمّمقء آفمتٝمادية ايمسائؾ ايم٘مريستال ؾماؾمات وسمّماء

 ؾماؾمات سمٗمدَمٜما مما ضمدة أومؾ صقرا ذيمؽ فمـ ويٛمتج -ومامتة َمٛماؿمؼ دم يمٝمسْمع ايمقومت ؿمقال َمّماء يبٗمك همٙمقريسٛمت ضقء ٕن فماَمة ايمٗمامتة

 -إٞمارهتا يٚم٘مٛمف ايمتل اظمحدودة زمإيمقان ايمّمٝمؼ ايمبالزَما ؿمٝمػ يتٗمٝمد ىمٛما ايمبالزَما،

 ذيمؽ إلٞمجاز ؿمريٗمتكم وهٛماك- ايمِمقرة يمتٔمزيز اظميضء ايمديقد َمِمازمٝمح َمـ جمٚمقفمة زماؽمتخدام ايمسائؾ ايم٘مريستال ؾماؾمات صمقدة حتسكم وجيري

 ذات أي اخلٙمػ دم ايمديقد وضع فمعم سمٔمتٚمد ايمتل أي Back-lit LCD إولم ايمْمريٗمة فمعم ٔمتٚمدسم ايمتل ايمُماؾمات وسمسٚمك ايمُماؾمات، هذه دم

 همٝمٜما سمتقضع و ، Edge-lit LCD اجلاٞمبٝمة اإلضاءة ذات وسمٙمؽ ايمُماؾمة ىماَمؾ طمٙمػ سمتقضع ضمٝمث ،Back-lit LCD  اخلٙمٖمٝمة اإلضاءة

 -همٝمٜما ايمديقد َمِمازمٝمح َمـ ايمٗمٙمٝمؾ يمٙمٔمدد ٞمٓمرا ٙمٖمتٜماىم وسمٛمخٖمض ايمٖمائٗمة ايمٛمحاهمة َمٝمزة يمت٘متسب همٗمط ايمُماؾمة ضمقاف ضمقل ايمديقد

 

 

 

 

 

 

 

 ؿمقيٙمة يمٖمؼمات آؽمتٚمرار فمعم ايمٗمدرة وهذه- ؿمقيٙمة زَمٛمٝمة يمٖمؼمات آؽمتٚمرار يٚم٘مٛمف فمالٍ  أداء فمعم يمٙمحٖماظ َمٔمٝمٛمة LFD ؾماؾمات ُصٚمٚمت يمٗمد 

 اظمثال، ؽمبٝمؾ فمعم- ايمقومت ؿمقال اظمٖمتقضمة ايمبٝمئات دم وزمايمْمبع فمادية فمٚمؾ زمسافمات ئمؼمف ٓ ايمذي إفمامل جمال دم اخلِمقص وصمف فمعم سمسافمد

 -ؿمقيٙمة زَمٛمٝمة يمٖمؼمات َمستٚمرة إيمٝمٜما احلاصمة ضمٝمث اظمْمارات دم صمدارهتا LFD ؾماؾمات أشمبتت

 فمبًئا ايمُماؾمات مجٝمع فمعم اظمحتقى حتديث يمٔمٚمٙمٝمة ايمالزَمة اظمقارد سمُم٘مؾ ومد ضمجاًم، إىمػم ايمتجارية ايمٔمٚمٙمٝمات َمع – ايمتح٘مؿ ؽمٜمقيمةوهلا َمٝمزة 

- َمرىمزي ىمٚمبٝمقسمر زمرٞماَمج زماؽمتخدام َمالئٚمة زمِمقرة زمٔمد فمـ همٝمٜما ايمتح٘مؿ يٚم٘مـ ،LFD ؾماؾمات َمع ويم٘مـ- َمرسمٖمٔمة سم٘مٙمٖمة وسمٖمرض بغًماىم

 -اظمٜمٚمة ايمٔمٚمؾ إفمالٞمات إلم اظمتاصمر فمروض َمـ زمداية رء ىمؾ إلدارة اومتِمادية ؿمريٗمة يتٝمح ايمذي إَمر

 LFD -ىLarge Format Displayىىاألبطادىىثالثوظىىالدونمائوظىىالذاذات ى(8-1-5)
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 LFD ؾماؾمات ُصٚمٚمت يمٗمد- ايم٘مٙمٚمة سمٔمٛمٝمف َما زم٘مؾ ايمٔمٛماس َمع ايمتٔماَمؾ ايمٔمٚمؾ دم ٛمجاحايم يتْمٙمب أضمٝماًٞما – ايمٔمٛماس َمع ايمتٔماَمؾأيّما سمستْمٝمع  

 سم٘مايمٝمػ ختٖمٝمض دم يساهؿ ٓ وذيمؽ- اظمتٔمٚمد ايمتخريب وضمتك اظمٖمرؿمة، واحلرارة واظمْمر، ايمرياح، َمثؾ ايمٓمروف، أومٍم يمتحٚمؾ اخلارصمٝمة

 -ايمتٛماهمس فمامل دم ٖمٝمدَم أَمر وهق ايمتجاري، احلّمقر فمعم فمٚمٙمؽ ضمٖماظ يّمٚمـ وإٞمام همحسب، اإلصالح

 ويٚم٘مـ- اظمُماهديـ فمعم يمٙمتٟمشمغم متاًَما صمديدة َمثغمة ؿمريٗمة سمتٝمح ايمتل ايمٙمٚمس، ؾماؾمة سمٗمٛمٝمة ىمذيمؽ LFD ؾماؾمات سمٗمدم – ايمتٖمافمٙمٝمةأيّما  يقهمر  

 دم فمادة ٞمجدها ايمتل ايمٗمٝماؽمٝمة، ايمٙمٚمس ؾماؾمة سمٖمافمؾ زمكم سمؼماوح وايمتل إفمامل، َمتْمٙمبات َمـ ىمبغمة زمٚمجٚمقفمة يمإليٖماء ايمتٗمٛمٝمة هذه ختِمٝمص

 فماَمرة ايمٙمٚمس ؾماؾمة سمٗمٛمٝمة أن ؾمؽ ٓ- ايمسٝمٛمام دور دم ومريًبا ـمٜمقرها اظمتقومع َمـ ايمتل ايمٙمٚمس، زمُماؾمة ايمبٝمع َماىمٝمٛمات أضمدث إلم ايمتسقق، َمراىمز

 -اظمثغمة زماإلَم٘ماٞمات

 ؾماؾمات إٞمُماء فمعم ومدرهتا هل LFD ؾماؾمات دم يمإلفمجاب إشمارة إىمثر اظمٝمزة يمٔمؾ – ايم٘مبغمة ايمِمقرةأهمّمؾ  َمٝمزة  دم هذه  ايمُماؾمات  هل  

 سمُم٘مٝمالت إٞمُماء يٚم٘مـ ضمٝمث- ؽمٜمالً  أَمًرا همائٗمة ؾماؾمات إٞمُماء َمٜمٚمة أصبحت اظمبت٘مرة، اظمتِمٙمة واإلؿمارات ايمرهمٝمٔمة احلقاف زمٖمّمؾ- َمِمٖمقهمة

 -أَماَمؽ هماحلؾ ايمتٟمشمغم، سمريد ىمٛمت إذا- ممتازة زمِمقرة يمٝمالئٚمٜما اظمحتقى سمٛمسٝمؼ يٚم٘مـ شمؿ وَمـ ضمجؿ، زمٟمي َمِمٖمقهمة
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 وايمٖمٝمديق ايمِمقر زمٚمُماهدة يمؽ سمسٚمح صمديدة سمٗمٛمٝمة هل زمساؿمة زم٘مؾ ايمقضقح فمايمٝمة ايمِمقرة أو  HD (High Definition)  ايمـ سمٗمٛمٝمة

 إمحر وهل رئٝمسٝمة أيمقان 3 َمـ سمٟميت ايمُماؾمة فمعم سمٔمرض ايمتل إيمقان مجٝمع إنٞمٔمرف  مجٝمٔما   ؿمبٔما--- اظمختٙمٖمة ايمٔمرض أصمٜمزة فمعم فمايمٝمة زمجقدة

 فمعم ايمِمقرة زمٛماء سمؿ ىمٝمػ  هق ؿمٝمب-- إطمرى إيمقان مجٝمع سمٟميت ايمبٔمض زمٔمّمٜما َمع إيمقان هذه زم١مٞمدَماج و--  RGB أو وإزرق وإطمرض

 ضمسب ايمبٔمض زمٔمّمٜما زمجقار َم٘مٔمبات زمتجٚمع إٞمؽ ؿمريؼ فمـ وىماٞمت ،،Puzzle ايمـ أو ايمِمقر جتٚمٝمع يمٔمبةٞمٙمٔمب  فمٛمدَما .   HD ايمُماؾمة

 -- ايمُماؾمة فمٚمؾ هم٘مرة ٞمٖمسٜما هلهذه  و ىماَمٙمة صقرة ؽيم يٓمٜمر ايمٛمٜماية ودم إيمقان سمرسمٝمب

 اظمْمٙمقب ايمٙمقن سمٔمرض ٞمٗمْمة هم٘مؾ وزمايمتارم ايمرئٝمسٝمة أيمقان ايمثالث فمعم زمداطمٙمٜما حتتقي ٞمٗمْمة ىمؾ صٕمغمة ٞمٗماط فمـ فمبارة  HD : ايمــ  همايمُماؾمة

 -   اظمْمٙمقب زمايمُم٘مؾ ايمِمقرة يمؽ يٓمٜمر ايمٛمٗماط هذه جتٚمٝمع طمالل وَمـ ،، َمٛمٜما

 زمٚمٗماؽمات ايمِمقرة سمٔمرض ايمُماؾمة أن ٞمذىمر أن جيب وهٛما ،، زم٘مثغم أهمّمؾ ايمِمقرة صمقدة ىماٞمت ىمٙمام زمٔمّمٜما َمـ َمٗمارزمة طايمٛمٗما زادت وىمٙمام

 ,9 اظمثال ؽمبٝمؾ فمعم وَمٛمٜما--   Resolution ايمـ أو ايمُماؾمة دومة فمٙمٝمٜما ويْمٙمؼ خمتٙمٖمة

640  ×480 – 800  ×600 – 1024  ×768 - 1280  ×1024 - 1600  ×1200 

 أوضح ايمِمقرة ىماٞمت ىمٙمام ايمُماؾمة دم ايمب٘مسالت فمدد زاد وىمٙمام--  ايمُماؾمة دم ايمب٘مسالت فمددؽمتحِمؾ فمعم   زمٔمض دم ايمرومٚمكم رضزمت ويمق

 ايمِمقرة أو HD ايمـ سمٗمٛمٝمة همٓمٜمرت أوضح،، صقرة وزمايمتارم أىمػم ٞمٗماط فمدد سمٔمرض ؾماؾمات وصمقد إرم احلاصمة سمٓمٜمر زمدأت هٛما وَمـ -- زم٘مثغم

 هذه أيّماً  وؽمافمدت--  سمام زمقضقح ايمِمقرة ؽمؼمى أٞمؽ ئمٛمل همٜمذا HD سمٗمٛمٝمة هبا ؾماؾمة أو سمٙمٖمزيقن جلٜماز ذائؽ فمٛمد ويمذيمؽ -- اجلقدة فمايمٝمة

(--  َمب٘مسٙمة)  ايمِمقرة هذه أن ايمِمقر يمبٔمض رؤيتٛما فمٛمد أضمٝماٞماً  ٞمٗمقل َما ودائامً  --ايمِمقرة زمجقدة آضمتٖماظ َمع ايمُماؾمة ضمجؿ سم٘مبغم فمعم ايمتٗمٛمٝمة

 همبايمتارم HD ايمـ سمٗمٛمٝمة هبا ىماَمغما َمـ َمٟمطمقذة ٞمٖمسٜما ايمِمقرة ىماٞمت يمق ويم٘مـ ،، َمتبافمدة ٞمٗماط صقرة دم سمٔمرض سم٘مبغمها يتؿ فمٛمدَما أهنا زمٚمٔمٛمك

 -- همائٗمة ودومة فمارم زمقضقح وؽمتٓمٜمر َمب٘مسٙمة ايمِمقرة جتد همٙمـ أىمػم ؾماؾمات فمعم فمرضٜما أو ايمِمقرة سم٘مبغم يتؿ فمٛمدَما

 ويتّمحأو  ؾماؾمات ىمٚمبٝمقسمر    رؽمٝمٖمر أو سمٙمٖمزيقن أو فمرض ؾماؾمات أو سمِمقير ىماَمغمات ؽمقاء إصمٜمزة َمـ فمديد دم َمتقهمرة ايمتٗمٛمٝمة هذه ن إ

 -- ٞمٖمسف اظمٛمتج فمعم HD رَمز وصمقد َمـ ذيمؽ

 ومْمٔمة إضاهمة زمٔمد ويم٘مـ HD ايمـ سمٗمٛمٝمة يمتُمٕمٝمؾ جمٜمز اجلٜماز أن وَمٔمٛماه ، HD Ready رَمز فمٙمٝمٜما يقصمد اظمٛمتجات زمٔمض أن إهؿ ويم٘مـ

 َمٛمٖمِمٙمة ذائٜما يتؿ ومْمٔمة إضاهمة زمٔمد ويم٘مـ ايمتٗمٛمٝمة هبذه يمٙمٔمٚمؾ جمٜمز ٖمرايمريسٝم هم١من HD Ready ريسٝمٖمر ذائؽ فمٛمد همٚمثال--  إضاهمٝمة

 1080×1440 إرم 1080×1920 َمـ ازمتداء إفمعم يمٙمدومة اؽمتخداَمف ئمٛمل وهق Full HD َمِمْمٙمح أيّماً  ويقصمد-- ايمريسٝمٖمر دم وسمرىمٝمبٜما

  ىHDى(ىىHigh Definition)رالوظىىالجودةىىذاذات ى(8-1-6)
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 ايمدَماغ هبا ئمٚمؾ ايمتل ايمْمريٗمة فمعم سمٔمتٚمد سمٗمٛمٝمة له و -ازمٔماد شمالشمل وزمايمٔمريب Three Dimensional يم٘مٙمٚمة اطمتِمار هق 3D  ايمــ

 ايمٔمكم فمـ ختتٙمػ َمٔمٝمٛمة زمزاوية اظمُمٜمد سمرى فمكم ىمؾ هم١من ؽمؿ 6.5 زمحقارم سمٗمدر َمساهمة آطمرى فمـ سمبٔمد فمكم ىمؾ ان زمام ىمٝمػ؟؟--    وايمٔمٝمٛمكم

 -آطمرى ايمٔمكم فمـ ختتٙمػ همريدة صقرة سمٔم٘مس وزمذيمؽ آطمرى

 آطمرى ايمٔمكم سمستٗمبٙمٜما ايمقم ايمِمقرة فمـ ختتٙمػ صقرة سمستٗمبؾ فمكم ىمؾ ان زمحٝمث فمكم يم٘مؾ َمٔمٝمٛمة ةزمزاوي صقرة زمٟمرؽمال سمٗمقم  3D سمٗمٛمٝمة

ايمقاومع  دم ىمام ضمٗمٝمٗمٝمة ازمٔماد ذات سم٘مقن ايمِمقرة وهذه ايمٔمٝمٛمكم دم اظمستٗمبٙمة ايمِمقرسمكم َمـ َم٘مقٞمة ايمدَماغ دم صقرة سم٘مقن ايمْمريٗمة وهبذي

  -ايمقاومع دم ايمٔمٝمٛمكم فمٚمؾ ؿمريٗمة ٞمٖمس هل اطمرى وزم٘مٙمامت--

 

 

 

 

 

 

 

  ىD3ىThree Dimensional-بتػنوظىثالثوظىىاألبطادىىذاذات ى(8-1-7)
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 أو ايمٖمٝمديق صمٜماز أو ايم٘مٚمبٝمقسمر صمٜماز خمرصمات زمت٘مبغم سمٗمقم ايمتل إيمة ذيمؽ " Data Show Projector9 ايمبٝماٞمات فمرض صمٜماز سمٔمريػ

 ضقئل إيم٘مؼموين صمٜماز " زمٟمٞمف سمٔمريٖمف يٚم٘مـ ىمام-  ايمٕمرض ضمسب خمتٙمٖمة َمٗماؽمات ذات فمرض ؾماؾمة الم DVD أصمٜمزة ضمتل أو ايمتٙمٖمزيقن

 ىماَمغمات َمـ أو ايمريسٝمٖمر أصمٜمزة َمـ أو ايمتٙمٖمزيقن أصمٜمزة أو ايمٖمٝمديق، أصمٜمزة أو ايم٘مٚمبٝمقسمر، صمٜماز َمـ خمتٙمٖمة سمٔمٙمٝمٚمٝمة َمقاد فمرض دم تخدميس

 - إيمخ---  ايمٛمٗمال اهلاسمػ أصمٜمزة َمـ أو ،-ايمقشمائٗمٝمة ايم٘ماَمغما أصمٜمزة َمـ أو ايمٖمٝمديق

 اظمحاوٓت إلم  زماإلضاهمة ، هبا يتٚمٝمز ايمتل اإلَم٘ماٞمٝمات يمتٔمدد ٞمٓمراً  اجلٜماز هذا فمعم أؿمٙمٗمت ايمتل اظمختٙمٖمة ايمتسٚمٝمات سمٔمددت يمٗمد9 اجلٜماز َمسٚمٝمات

 زمٔمض احلٌم ٓ اظمثال ؽمبٝمؾ فمعم ٞمستٔمرض ؽمقف يمذا اإلَم٘ماٞمٝمات، َمـ اظمزيد إلضاهمة ايمتٗمٛمٝمات َمـ ايمٛمقع هلذا اظمٛمتجة ايمممىمات ومبؾ َمـ اظمستٚمرة

 وايمٖمٝمديق ايمبٝماٞمات فمرض صمٜماز ,      -Data Show Projector صمٜماز ,9 رمايمتا ايمٛمحق فمعم ، ايمبٝماٞمات فمرض زمجٜماز اخلاصة اظمسٚمٝمات

Video Projector-                  , اظمتٔمددة ايمقؽمائط فمرض صمٜماز - 

 (Projection Systems)ىىكترىالبروجيى-جؼازىررضىالبواناتى(8-1-8)
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 :  CRT & LCDايمٖمروق زمكم  

1-  LCD زمـ َمٗمارٞمف صمدا احلجؿ وصٕمغمه طمٖمٝمٖمف سم٘مقن CRT ايم٘مبغمة- 

2- LCD ضمكم دم زمايم٘ماَمؾ َمسْمحف ؾماؾمتٜما سم٘مقن CRT ئمْمل وهذا َمسْمحف يمٝمست LCD اظمُماهدة فمٛمد اىمػم وَمتٔمف اهمّمؾ صقره- 

3- CRT ؾماؾمات َمـ اىمػم دومف سمٟمطمذ ان سمستْمٝمع LCD- 

4- CRT سمدفمؿ Refresh Rate َمـ اىمثر آٞمٔماش َمستقى او LCD- 

5- LCD زمـ َمٗمارٞمف صمدا نمايمٝمف اؽمٔمارها CRT- 

 -CRT َمـ اىمثر اءهأض ٞمسبف فمعم حتتقي LCD ؾماؾمات -6

 -اَماَمٜما جتٙمس ان همٝمجب LCD اَما زاويف اي َمـ سمُماهدها ان سمستْمٝمع CRT ؾماؾمات -7

8- LCD سمٟميت Digital اَما CRT همٜمل Analog- 

 

 

 

 

 

 أن  يمٛمتْمرق  الم  ايمٖمروومات  َمـ  طمالل  ايمتٔمرف  أىمثر  --   

 ايمـ ؾماؾمة هل َما LCD9  يمــ اطمتِمار هل Liquid Crystal Display سمؿ يمٗمد و- ايمسائؾ ايم٘مريستال فمرض ؾماؾمة أي 

 -ايمثامٞمٝمٛمات َمٛمذ َمٔمروهمة ىماٞمت ايمتٗمٛمٝمة هذه يم٘مـ و- 1998 فمام دم ؾمارب ذىمة ومبؾ َمـ أوٓ سمٗمديٚمٜما

 CRT-LCD-LED-Plasma-3Dالغرقىىبونىىذاذاتىىى(8-2)
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 زمجقدة يمٝمست( Contrast) إيمقان زمكم ايمتبايـ إـمٜمار فمعم ومدرهتا يم٘مـ و- ايمٕمٛمٝمة أيمقاهنا و ايمسْمقع َمـ فمايمٝمة زمدرصمة LCD ؾماؾمات سمتٚمٝمز

 ذيمؽ و ايمٔمايمٝمة اإلضاءة ذات إَماىمـ دم أهمّمؾ زمٔمرض سمتٚمٝمز LCD ايمـ ؾماؾمات أن ىمام- ذيمؽ دم فمٙمٝمٜما سمتٖمقق ايمتل Plasma ايمـ ؾماؾمات

 َمُماهد يستْمٝمع اظمتقؽمط، دم- اظمُماهد إلم زمايمٛمسبة ايمٛمٓمر زاوية هق إيمٝمف اإلؾمارة جتدر آطمر أَمر   -إضقاء زماٞمٔم٘ماس سمسببٜما ومٙمة و ؽمْمقفمٜما يمُمدة

 -ايمٛمٗمْمة هذه دم LCD ايمـ فمعم هٛما Plasma ايمـ ؾماؾمة سمتٖمقق يم٘مـ و- درصمة 120 إلم سمِمؾ َمٝمالن زمزاوية واضحة ةزمِمقر ايمتٚمتع LCD ايمـ

 ؽمافمات 5 زمٚمٔمدل ئمٚمؾ ايمتٙمٖماز أن اهمؼمضٛما إذا ؽمٛمة 50 ئمادل َما أي- فمٚمؾ ؽمافمة 000.  100 إلم LCDاٌـ يمُماؾمة آهمؼمايض ايمٔمٚمر يِمؾ و

 -ايمٝمقم دم

 ايمـ ؾماؾمة هل َما Plasma  9ايمـ سمٗمٛمٝمة دسمٔمتٚم Plasma َمٔمٝمٛمة نمازات فمعم حتتقي ايمِمٕمر َمتٛماهٝمة اخلاليا َمـ أٓف َمئات فمعم 

 -Plasma زمـايمـ ئمرف َما زمداطمٙمٜما يت٘مقن و سمتقهج هم١مهنا ىمٜمريب، ٞمبض إلم اخلاليا هذه سمتٔمرض فمٛمدَما- ايمزئبؼ َمـ ٞمسبة إلم زماإلضاهمة

 ؾماؾمة دم ايمتبايـ ٞمسبة سمِمؾ اظمتقؽمط، دم- ايمُماؾمات أٞمقاع زمٗمٝمة زمكم (Contrast) سمبايـ ٞمسبة أهمّمؾ سمٛمتج زم٘مقهنا ايمُماؾمات هذه سمتٚمٝمز

Plasma ايمـ ؾماؾمة سمستْمٝمع- ايمبٝماض َمـ درصمة زمٟمفمعم َمٗمارٞمة ايمسقاد َمـ درصمة أفمعم ومٝماس هق ايمتبايـ زمٛمسبة اظمٗمِمقد و- 5،000،000:1 إلم 

Plasma ايمُمدة َمـ فمايمٝمة زمدرصمة إؽمقد ايمٙمقن إـمٜمار- 

 -إيمقان دم ايمدومة ٞماضمٝمة َمـ ؾماؾمة أهمّمؾ جئمٙمٜما َما يمقن، َمٙمكم 16.77 َمـ أىمثر سمٛمتج أن Plasma ايمـ ؾماؾمة سمستْمٝمع و

 ىمقن إلم أيّما اإلؾمارة جتدر و- درصمة 180 إلم سمِمؾ زاوية َمـ واضح زمُم٘مؾ اظمُماهدة إَم٘ماٞمٝمة هل ايمُماؾمة هذه يمِمايمح حتتسب أطمرى ٞمٗمْمة

 -اظمٓمٙمٚمة يمألَماىمـ َمالئٚمة أشمر Plasma ايمـ ؾماؾمة

 اٌـ  ؾماؾمة هل َماLED   :ايمـ ؾماؾمة َمـ َمْمقرا ٞمقفما ايمُماؾمة هذه سمٔمتػم LCD -ايمـ ؾماؾمة سمستْمٝمع LED زمٛمسبة َمُماهد سمٛمتج أن 

 LCDاٌـ زمُماؾمة َمٗمارٞمة ايمْماومة َمـ %30-20 فمـ يٗمؾ ٓ َما سمقهمر ىمقهنا إلم زماإلضاهمة إيمقان، َمـ أوؽمع زمٛمْماق و أفمعم سمبايـ

 -صمدا َمٛمخٖمض ؽمٚمؽ ذات LED ايمـ ؾماؾمة أن ىمؿ خيٖمك ٓ و-ايمٔمادية

 3 ايمـ ؾماؾمة هل َماD   9مها ايمُماؾمات َمـ ايمٛمقع هذا َمِمٛمٔمل َمـ ايمرواد و- ايمُماؾمات أٞمقاع أضمدث هل Sony  ٚSamsung. 

 زمٟمزمٔماد اظمٔمروضة اظمُماهد دم إصمسام رؤية طمالهلا َمـ سمستْمٝمع طماصة ٞمٓمارة ارسمداء فمٙمٝمؽ يٛمبٕمل ،3D زمتٗمٛمٝمة ئمٚمؾ سمٙمٖمازا سمُماهد ويم٘مل

 جيب ايمتٙمٖماز فمعم اظمٔمروضة اظمادة أن إلم هٛما ايمتٛمقيف يٛمبٕمل و ايمتٙمٖماز- َمع اخلاصة ايمٛمٓمارات هذه َمـ دسمري فمدد أي ذاء يٚم٘مٛمؽ و- شمالشمٝمة

 -شمالشمٝمة زمٟمزمٔماد َمُماهدهتا َمـ سمتٚم٘مـ ضمتك 3D ايمـ زمتٗمٛمٝمة َمٔمروضة و أصال َمِمقرة سم٘مقن أن
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 ذا ايم٘متاب    - يٚم٘مٛمؽ  َمراصمٔمتٜما  وايمٔمقدة  ايمٝمٜما  زمايمتٖمِمٝمؾ  -   هذه اظمٛماهمذ ومد  سمؿ ذضمٜما  زمايمتٖمِمٝمؾ  دم  ايمقضمدة  ايمثاٞمٝمة  َمـ  ه

 

 

 

 

 

 ىPortsمنافذىتركوبىىالذاذاتى(8-3)
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 هٛماك ذىمــات ىمثغمة صمدا  َمـ  أمهٜما  وأهمّمٙمٜما   هل 9 

  Samsung –Sony –HP –Compaq –DELL – Acer –Asus –LG –IBM –Lenovo –Velocity  

 

 -            زمايمُماؾمة اخلاصة إفمْمال سمقضٝمح َمع ةيمٙمُماؾم زمايمٛمسبة اجلٜماز هبا يتسبب ايمتل إفمْمال فمـ هٛما ؽمٛمتحدث

 ىمرت أو ايمُماؾمة ىمازمؾ دم فمْمؾ أو ايمُماؾمة أو ايمْماومة وضمدة دم فمْمؾ9  ايمسبب-  يمٙمٚمبة ؿمبٝمٔمٝمة إضاءة َمع ايمُماؾمة فمٚمؾ سمقومػ9  ايمٔمْمؾ ,

 -  ايمُماؾمة ىمرت سمٕمٝمغم-  ايمُماؾمة ىمازمؾ سمٕمٝمغم-  ايمْماومة وضمدة سمٕمٝمغم أو إصالح9  اإلصمراء-  ايمُماؾمة

 - ؿماومة أي وصمقد فمدم9  ايمسبب-  ايمُماؾمة ظمبة إؿمٖماء َمع يمٙمُماؾمة سمقومػ 9 ايمٔمْمؾ ,

 -  ايمُماؾمة دم فمْمؾ أو-  ايمْماومة وضمدة أو-  ايمُماؾمة ىمازمؾ اؽمتبدال9  اإلصمراء 

 - ايمُماؾمة ىمرت أو ايمُماؾمة دم فمْمؾ9 ايمسبب-  ايمٙمٚمبة وَمٝمض َمع َمٔمتٚمة صقرة9  ايمٔمْمؾ ,

 -  وايمٔم٘مس ايم٘مرت َمـ هماظمُم٘مٙمة اهتزاز زمدون يمُماؾمةا ـمٜمرت إذا ايمُماؾمة وؾمٕمؾ إذاً  اجلٜماز أنمٙمػ9  اإلصمراء 

  ايم٘مرت أو ايمُماؾمة دم فمْمؾ9  ايمسبب-  ايمقضقح درصمة أو إيمقان ضبط فمعم ايمٗمدرة فمدم9  ايمٔمْمؾ ,

 -  ايمُماؾمة َمـ هماظمُم٘مٙمة اظمُم٘مٙمة سم٘مررت إذا ايمُماؾمة ىمرت اؽمتبدل9  اإلصمراء- 

 -  ايمُماؾمة َم٘مان نمغم9  اإلصمراء-  َمٕمٛماؿمٝمز حمٝمط سمقاصمد9  ايمسبب-  إؽماؽمٝمة إيمقان سمقاصمد فمدم9  ايمٔمْمؾ ,

 -  ايم٘مازمؾ اؽمتبدل9  اإلصمراء-  ايمُماؾمة أو ايم٘مازمؾ9  ايمسبب-  ؽمٙمٝمٚمة نمغم ايمُماؾمة أيمقان9  ايمٔمْمؾ ,

اظم٘مثٖمات  اظمقصمقدة  فمعم يمقضمة   9  ايمسبب-  ايمُماؾمة  ٓ  سمٔمٚمؾ   ظمدة  أىمثر َمـ  فممم  دومائؼ  شمؿ سمُمتٕمؾ  فمـ  سمُمٕمٝمؾ ايم٘مٚمبٝمقسمر  9  ايمٔمْمؾ ,

 -  اظم٘مثٖمات   اؽمتبدل9  اإلصمراء-  ُماؾمة  )شمالث  َم٘مثٖمات( ايم

 إؾمٔماع َمـ ايمقاومل وضع يٖمّمؾ ,-  ايمٔمٚمؾ َمـ آٞمتٜماء فمٛمد ايمٕمبار َمـ ايمقاومل زمايم٘مٝمس وسمٕمْمٝمتٜما دائامً  ايمُماؾمة ؽمْمح سمٛمٓمٝمػ يٖمّمؾ _9  َمالضمٓمة

 - ايمُماؾمة

 

 

 

 Monitors Companyالذركــاتىىالمصنطظىللذاذاتى(8-4)

ى

 Monitors Crashاألرطالىىالذائطظىىللذاذظىى(8-5)
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 زمقصٙمٜما إَما زمايمقشمٝمٗمة ايمْمازمٔمة سمزويد يتؿ- ضماؽمقزمٝمة وشمٝمٗمة َمـ رومٝمةو ٞمسخة إٞمُماء وـمٝمٖمتف صمٜماز هل احلاؽمقزمٝمة ايمْمازمٔمة Printer9ايمْمازمٔمة  

 ايمْمازمٔمة سمزويد يٚم٘مـ أو احلاؽمقب هبا رسمبطي ضماؽمقزمٝمة زمُمب٘مة َمرزمقؿمة ايمْمازمٔمة سم٘مقن ومد أو ىمبؾ ؿمريؼ فمـ ايمقشمٝمٗمة حيتقي ايمذي زماحلاؽمقب

 9زمحسب ايمْمازمٔمات وختتٙمػ(- ذاىمرة زمْماومة َمـ أو رومٚمٝمة ىماَمغما َمـ) َمباذة زمايمقشمٝمٗمة

 (همٗمط أؽمقد َمٙمقن،) ايمْمبافمة يمقن -1

 (يمٝمزرية ضمػمية، ٞمٗمْمٝمة،) ايمتٗمٛمٝمة ٞمقع -2

 (-م َمرزمٔمة زمقصة ىمؾ دم سمْمبع ايمتل احلػمية ايمٛمٗماط فمدد زمحسب سمٗماس ضمٝمث) ايمْمبافمة دومة -3

 (-ضقئل َماؽمح أو ىمٖماىمس ايمْمبافمة َمع َمٜمام زمٔمدة سمٗمقم وومد همٗمط زمايمْمبافمة سمٗمقم ومد) اظمٜمام -4

 

 

 هذه وىماٞمت 1984 فمام دم (Epson FX80) ذيمؽ زمٔمد وـمٜمرت (Epson DP-101) وهك 1964 فمام دم ـمٜمرت ازمرية ؿمازمٔمة اول

 ضمٝمث ايمْمازمٔمات َمـ ايمٛمقع هذا فمٚمؾ هم٘مرة إلم ٞمسبة  Impact Printer ايمٛمٗمْمٝمة او آزمرية زمايمْمازمٔمات ؽمٚمٝمت-  َما ٞمقفما زمْمٝمئة ايمْمازمٔمات

 فمٙمٝمف ايمْمبافمة اظمراد ايمقرق أَمام اظمثبت احلػمي ايممميط فمعم اضمدةايمق آزمرة اصْمدام ٞمتٝمجة سم٘مقن-  حمػم زممميط يمتِمْمدم َمتحرىمة ازمرة سمستخدم

 فمـ ايمقرومة فمعم احلرف يمٛما يمؼمؽمؿ َمؼماصة ٞمٗماط ؾم٘مؾ فمعم ؿمبافمتف يٚم٘مـ رومؿ أو ضمرف أي أن ختٝمٙمٛما هم١مذا-  احلػم ذيط زمٙمقن ٞمٗمْمة ـمٜمقر هق

 يمغمؽمؿ طماص زمرٞماَمج هبؿ يتح٘مؿ ايمرأس دم َمثبتة ازمرة 24 او ازمر سمسع هٛماك ي٘مقن إضمٝمان أنمٙمب وذم-  احلػمى ايممميط فمعم رضزمات فمدة ؿمريؼ

 وَمـ  أَمثٙمة  هذه  ايمْمازمٔمة  ؿمازمٔمة  ايمٖمقاسمغم  اظمستخدَمة دم ايمػميد  -- وايمقرومة ايمراس ضمرىمة اشمٛماء احلرف ؾم٘مؾ

 زمقاؽمْمة َم٘ماهنا إلم آزمر وسمٔمقد احلػمى ايممميط زماجتاه آزمر زمجذب يٗمقم ىمٜمريب َمٕمٛماؿمٝمس ؿمريؼ فمـ هق آزمر حتريؽ دم اظمٝم٘ماٞمٝم٘مٝمة ايمٖم٘مرة ان

 -اظمٕمٛماؿمٝمز  ايمتٟمشمغم زوال زمٔمد زٞمػمك

 -ونمغمه وؾمٝم٘مات همقاسمغم ؿمبافمة دم اؽمتخداَمٜما يٚم٘مـ ضمٝمث صمٝمدة َمٝمزة وهلذا ؽمْمرا ؽمْمرا سمْمبع ٕهنا طمْمٝمة ؿمازمٔمات هل ايمٛمٗمْمٝمة ايمْمازمٔمات

 ايمْمازمٔمات هذه وسمستخدم pin 9 فمعم حتتقي يمتلا ايمْمازمٔمات َمـ ايمقضقح ٞماضمٝمة َمـ اهمّمؾ ٞمتائج سمٔمْمك pin24  فمعم حتتقي ايمتل وايمْمازمٔمات

 ايمْمبافمة فمٛمد أو يمٙمززمائـ ايمٖمقاسمغم ؿمبافمة َمثؾ وايمرؽمقَمات ايمِمقر فمعم حتتقي ٓ اظمْمبقفمة اظمادة سم٘مقن فمٛمدَما واظم٠مؽمسات وايمممىمات ايمبٛمقك دم

 وهق  رطمٝمص  صمدا -  Riponٞمقع  احلػم  اظمستخدم  هق  -ٞمسخ فمدة فمعم يمٙمحِمقل  َم٘مرزمٛمة أوراق فمعم

 Printersالطابطاتىىى(8-6)

 Printers Typeأنواعىىالطابطاتىى(8-6-1)

 Dot Matrix Printerىاالبروظىالنػطوظىىأوىىالطابطظى(8-6-1-1)
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 ايمْمبافمة دم  يم٘مٖماءهتا Inkjet احلػم وماذهمة ايمٛمقع َمـ ايمْمازمٔمات ـمٜمقر أن ضمٝمث اؽمتخدام ايمْمازمٔمات َمـ ايمٛمقع هلذا ئمد مل ايمُمخيص ايمِمٔمٝمد عمفم

 -ؽمٔمرها واٞمخٖماض وايمرؽمقَمات ايمِمقر ؿمبافمة دم ودومتٜما زمإيمقان

 9 ايمٛمٗمْمٝمة ايمْمازمٔمات فمٝمقب 

 ايمٛمٗمط َمـ ةجمٚمقفم َمـ احلرف زمتُم٘مٝمؾ سمٗمقم ٕهنا إداء دم ايمبطء -1

 سمِمٕمغم طمالل َمـ ايمدومة حتسكم ضماويمٛما إذا و ايمًمء زمٔمض ىمبغم ايمٛمٗمْمة ضمجؿ ٕن َمٛمخٖمّمة ايمْمبافمة دومة -2

 هبا إؽمْمقاٞمة فمٛمؼ اصْمدام فمٛمد ايمقرومة شمٗمب إلم ؽمٝم٠مدي هذا هم١من أىمثر ايمٛمٗمْمة ضمجؿ -3

 ايمِمدم فمـ ايمٛماسمج اظمزفمج و اظمرسمٖمع ايمِمقت -4 

 9 هل إيمقان هذه و إيمقان هذه زمكم َما َمزج دون أي َمٛمٖمِمؾ زمُم٘مؾ و همٗمط أيمقان 4 زمـ ايمْمبافمة ـيٚم٘م يم٘مـ و إيمقان َمزج يٚم٘مٛمٛما ٓ -5

 CYAN يم٘مٙمٚمة اطمتِمار هق و C رَمزه و أزرق

 MAGENTA يم٘مٙمٚمة اطمتِمار هق و M رَمزه و أمحر

 YELLOW يمٙم٘مٙمٚمة اطمتِمار هق و Yرَمزه  و أصٖمر

 -  BLACK يمٙم٘مٙمٚمة اطمتِمار هق و K رَمزه و أؽمقد

 CMYK زمايمرَمز فماظمٝماً  هلا يرَمز و( يمٙمْمازمٔمات ايمٗمٝماؽمٝمة إيمقان) زمٚمِمْمٙمح فمٛمٜما ئمػم و ايمْمبافمة دم إؽماؽمٝمة إيمقان هل إيمقان هذه سمٔمد و

 - يساراً  و يٚمٝمٛماً  ايمْمبافمة رأس يمتحريؽ وأطمر ايمْمبافمة رأس ٞمحق ايمقرومة يمتحريؽ خمِمص أضمدمها حمرىمكم ايمْمازمٔمات هذه حتقي

 إزمرية  اظمٛمتممة  دم  ايمسقق  9    أٞمقاع  ايمْمازمٔمات  ايمٛمٗمْمٝمة  أو

1- FX2190N & LQ 50     9-أصٕمر ضمجام -زمْمٝمئة-  رطمٝمِمة  -ٓ  يْمٖمش  احلػم 

2- LQ300    :   صٕمغمة  احلجؿ  ٞمسبٝما  -زمْمٝمئة صمدا -  رطمٝمِمة  -  احلػم  ذيطRipon    -يْمٖمش  احلػم  ٓ- 

3-  LQ 590  & DP 350 :-    حلػم  ذيط ا َمتقؽمْمة  احلجؿ - أرسع  أداء -رطمٝمِمةRipon    -يْمٖمش  احلػم  ٓ- 
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4-  LQ1220 &LQ2180  : ىمبغمة احلجؿ  -أرسع  أٞمقاع  ايمْمازمٔمات  ايمٛمٗمْمٝمة  -نمايمٝمة  -أداء  فمارم - - احلػم  ذيطRipon      ٓ-

 يْمٖمش  احلػم-
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 Ink jet اؽمؿ فمٙمٝمٜما واؿمٙمٗمت 1984 فمام  Hewlett-Packard (HP) ذىمة هل ايمْمازمٔمات َمـ اجلديد ايمٛمقع هذا صٛمٔمت ذىمة أول

printers ذىمة وسمبٔمتٜما Canon اؽمؿ ايمْمازمٔمات َمـ ايمٛمقع هذا فمعم واؿمٙمٗمت 1986 فمام Bubble jet printers ٞمٖمس يمف وىمالمها 

 زمٔمد طماصة ريمٙم٘مٚمبٝمقسم اظمستخدَمكم َمـ ايم٘مثغم فمٛمد ايمذىمر ؽمازمٗمة آزمرية ايمْمازمٔمات َمـ اوؽمع َم٘ماٞمف اطمذت ايمْمازمٔمات هذه- ايمٔمٚمؾ هم٘مرة

 وَمثال  آؽمتخدام  هل ؿمبافمة إوراق  اظمٙمقٞمة و ىمذايمؽ  ايمِمقر  ايمٖمقسمقنمراهمٝمة  -   -آيام هذه ف ؽمٔمرها اٞمخٖماض

 

 

 

 

 

 ايمـ ؿمازمٔمة سمٔمتٚمد inkjet طمِمائص وَمـ ايمٛمِمقص ؿمبافمة أو ايمِمقرة يمرؽمؿ ايمقرق احلػم فمعم َمـ ايمِمٕمر دم َمتٛماهٝمة ومْمرات ومذف فمعم 

 9هل ايمْمازمٔمات هذه

 -ؾمٔمرة ومْمر َمـ ادق وهذا َماي٘مرون 50 إلم احلػم َمـ ايمٗمْمرات جؿضم يِمؾ* 

 ايمـ ئمرف َما وهذا- اإلٞمش دم ٞمٗمْمة  x 1440720 دومة إلم يِمؾ وضقح ئمْمل مما َمتٛماهٝمة زمدومة ايمقرق إلم ايمٗمْمرات  سمقصمٝمف يتؿ* 

Resolution زمقضمدة سمٗمدر وايمتل dpi أي dots per inch- 

 -ايمقرومة إلم وصقهلا ومبؾ ومْمرة يم٘مؾ إؽماؽمٝمة إيمقان طمٙمط زمٛمسبة ايمتح٘مؿ يؼؿمر َمٔمـ َمٙمقٞمة ؿمبافمة فمعم احلِمقل يٚم٘مـ* 

 9احلػم وماذهمة ايمْمازمٔمة فمٚمؾ هم٘مرة 

 وهذا- َمئقية درصمة 300 إلم سمِمؾ ضمرارة درصمة إلم احلػم َمستقدع َمـ صمزء سمسخكم فمعم ايم٘مٚمبٝمقسمر ؿمازمٔمات َمـ ايمٛمقع هذا فمٚمؾ هم٘مرة سمٔمتٚمد

 إلم ايمٖمتحات هذه فمدد يِمؾ Jet سمدفمك طماصة همتحة َمـ اخلارج إلم احلػم ومْمرات سمدهمع مما احلػم َمستقدع داطمؾ زمخار همٗمافمات حيدث ؽمقف

 Inkjet Printerالحبروظىىىالطابطظ ى(8-6-1-2)
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 فمدة سمت٘مرر ايمٔمٚمٙمٝمة هذه- َمباذة جتػ ايمقرومة احلػم ومْمرات َمالَمسة زمٚمجرد- ايمٙمحٓمة ٞمٖمس دم احلػم ومْمرات احلػم َمٛمٜما خيرج دومٝمٗمة همتحة 400

 ؽمْمر  ؽمْمر  -ت  يٗمقم  زمْمبافمة  ايمقرومة  هذا  ايمٛمقع  َمـ ايمْمازمٔما   -ايمقاضمدة ايمثاٞمٝمة دم َمرة آف

 إلم ايمْمازمٔمات َمـ ايمٛمقع هذا دومة وسمِمؾهدوء   اىمثر ايمْمازمٔمة جئمؾ مما ,زمايمْمبع احلػم فمدا َما, ايمرأس دم َمتحرىمة أصمزاء يقصمد ٓ أٞمف ٞمالضمظ وهٛما

dpi 300 يمٝمزر ٞمِمػ زمْمازمٔمة ايمٛمقع هذا َمـ ايمْمازمٔمة سمسٚمٝمة ؽمبب وهذا- ايمٙمٝمزر ؿمازمٔمات سمّماهك أي- 

 -ايمقرق إلم ايمدومٝمٗمة ايمٖمتحة َمـ يمٝمخرج احلػم ايمٖمٗمافمة سمدهمع احلػم زمخار َمـ همٗمافمة خترج يمٙمحػم اظمالَمس اظمٔمدن خكمزمتس

 

 

 

 

 

 

 

 

 9اخلْمقات ايمتايمٝمة حتدث ايم٘مٚمبٝمقسمر دم ايمْمبافمة اَمر فمعم ايمّمٕمط فمٛمد  ايم٘مٚمبٝمقسمر؟ دم ايمْمبافمة اَمر فمعم ٞمّمٕمط فمٛمدَما حيدث َماذا 

 -Driver ايمـ ايمْمازمٔمة َمٔمايمج إلم اٞماتايمبٝم زمٟمرؽمال ايمْمازمٔمة زمرٞماَمج يٗمقم .1

 واهنا زمايم٘مٚمبٝمقسمر اظمتِمٙمة ايمْمازمٔمة ان َمـ ايمػمٞماَمج ويتٟمىمد ايمْمازمٔمة  سمٖمٜمٚمٜما ايمتل ايمٙمٕمة إلم وسمرمجتٜما ايمبٝماٞمات زمٚمٔماجلة Driver ايمـ يٗمقم .2

 -سمٔمٚمؾ

 -وايمْمازمٔمة ايم٘مٚمبٝمقسمر زمكم اظمتِمؾ ايمسٙمؽ فمػم ايمبٝماٞمات سمرؽمؾ .3

 -RAM ايمْمازمٔمة ذاىمرة دم ايمبٝماٞمات ختزن .4

 -احلرىمة هذه دم ايمرأس َمسح ويتؿ ئمٚمؾ أٞمف َمـ يمٙمتٟمىمد ايمْمازمٔمة حمقر فمػم وحيرىمف ايمْمازمٔمة رأس َمقسمقر زمتُمٕمٝمؾ ايمػمٞماَمج يٗمقم .5
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 -ايمْمبافمة دم يمٙمبدء  اظمخِمص اظم٘مان دم ايمقرومة وجتٜمٝمز ايمقرومة حتريؽ َمقسمقر سمُمٕمٝمؾ يتؿ ىمذيمؽ .6

 ايمْمازمٔمة ذاىمرة إلم ايم٘مٚمبٝمقسمر َمـ سمدهمٗمٜما ضمسب ايمبٝماٞمات زمرؽمؿ يمٝمٗمقم ايمْمازمٔمة ورأس ايمقرومة َمـ ىمال زمتحريؽ ايمٔمٚمؾ دم ايمْمازمٔمةسمبدأ   .7

 ىماهمة رؽمؿ يتؿ ان إلم ايمٔمٚمٙمٝمة وسمت٘مرر ايمسْمر َمسح َمـ ايمرأس اٞمتٜمك ىمٙمام ايمقرومة وحتريؽ وآيمقان زماحلػم زمايمتح٘مؿ ايمػمٞماَمج ويتقلم

 -ايم٘مٚمبٝمقسمر َمـ اظمرؽمٙمة ايمبٝماٞمات

 زمْمازمٔمة ومقرٞمت َما إذا زم٘مثغم ارطمص ايمْمبافمة سم٘مايمٝمػ وسمٔمتػم ايمٙمٝمزر زمْمازمٔمة زماظمٗمارٞمة إٞمسب ػمئمت ايمْمازمٔمات َمـ ايمٛمقع هلذا آؽمتخدام سم٘مايمٝمػ

 يم٘مؾ اظمخِمص احلػم زمٝمع َمـ رزمحٜما دم اظمِمٛمٔمة ايمممىمات سمٔمتٚمد وهٛما سم٘مٙمٖمتٜما َمـ زمٟمرطمص ايمْمازمٔمة سمباع آضمٝمان أنمٙمب ودم اظمٙمقٞمة ايمٙمٝمزر

 - ايمرأس سمٕمغم ٛمكئم احلػم سمٕمغم ٕن َم٘مٙمٖماً  ؽمٔمره ئمتػم ايمذي- ؿمازمٔمة

 سمْمبع أن سمقومع وفمٛمدها   احلػم فمبقة همٗمط يستبدل أن اظمستخدم َمـ سمتْمٙمب احلػم فمٙمب َمٔمٓمؿ INKJET Cartridges 9 احلػم فمٙمب

 َمٖمؼمضكم صٖمحة(   150 – 200)  ال ايمٔمدد ؽمٝمٛمخٖمض وزمإيمقان وإزمٝمض إؽمقد ايمٛمص َمـ صٖمحة 400 زمٚمٔمدل واضمدة فمٙمبة زماؽمتخدام

 ايمْمبافمة سم٘مٙمٖمة يمتخٖمٝمض ايمْمرق َمـ فمدد هٛماك ذيمؽ وَمع 5% سمتجاوز ٓ يمٙمِمٖمحة َمؾء ٞمسبة َمع اظمتقؽمط ايمٛمقع الم حمددة ايمْمبافمة ٞمقفمٝمة أن

 - احلػم ذيط َمـ ايمٛمتائج أهمّمؾ فمعم احلِمقل ويمّمامن يمٙمحػم ايمٛمٖماشمة
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   9  أٞمقاع  ايمْمازمٔمات  احلػمية 

  -وهل يمٙمٚمستخدم  ايمٔمادي وومد رزمام  سم٘مقن  ذات  ضمػم زمٙمقن  أؽمقد  همٗمط  أو  َمٙمقن ؿمازمٔمة  وـمٝمٖمتٜما  ؿمبع  ايمقرق  همٗمط  ايمْمازمٔمة  ايمٔمادية  9 -1

2-   3 ini Inkjet printer   9  وهل  ؿمازمٔمةPrinter    وَماؽمح ضقئلScanner    وٞماؽمخCopy  - 

3- ini Inkjet printer4     9  وهل  ؿمازمٔمةPrinter    وَماؽمح ضقئلScanner    وٞماؽمخCopy    وهماىمسFax - 

 وهل سمستخدم ٕصحاب  إؽمتقديق )ايمتِمقير  ايمٖمقسمقنمرادم  (PhotoSmart Inkjet printer   9 ؿمازمٔمة -4

 وهل  ؿمازمٔمة سمستخدم  يمٙمٚم٘متبات  - Office Jet    9  ؿمازمٔمة -5

 - CD \ DVDوهل ؿمازمٔمة سمستخدم  يمالؽمتخدام  يمٙمْمبافمة  فمعم  إومراص Disk Jet    9  ؿمازمٔمة -6

7- Ethernet  &WIRELESS Inkjet Printer  -  9 سمستخدم  هذه  ايمْمازمٔمات  يمتقصٝمٙمٜما  فمعم   ايمُمب٘مات 
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 سمٔمٚمؾ ىمٝمػ ويم٘مـ ايمْمازمٔمة إلم ايم٘مٚمبٝمقسمر َمـ واظمٔمٙمقَمات ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ يمٝمتؿ ايمقرق إلم احلػم ومْمرات دهمع طمالل َمـ سمٔمٚمؾ Inkjet ايمـ ؿمازمٔمة ان

 ايمٙمٝمزر؟؟ ؾمٔماع سمستخدم ايمتل ايمٙمٝمزر ؿمازمٔمة

 إلم ؿمبافمتٜما رسفمة سمِمؾ يمٝمزر ؿمازمٔمات سمسقيؼ سمؿم   1977 فمام وذم ايمسبٔمٝمٛمات اوائؾ دم ايمٙمٝمزر ؿمازمٔمات قيمقصمٝماسم٘مٛم Xerox ذىمة اطمؼمفمت

 آفمامل مجٝمع يمتٛماؽمب ايمٙمٝمزر ؿمازمٔمات َمـ  اٞمقاع فمدة سمْمقير إلم Hewlett-Packard ذىمة ؽمٔمت 1984 وَمٛمذ ايمدومٝمٗمة دم صٖمحة 120

 -ايمٙمٝمزر ؿمازمٔمات ؽمقق َمـ %70 حتتؾ Hewlett-Packard(HP) َمارىمة حتٚمؾ ايمتل ايمٙمٝمزر ؿمازمٔمات واصبحت

 

 

 

 

 

 ايمٙمٝمزر ؿمازمٔمة حتتاج ايمسبب وهلذا ايمذىمر ؽمازمٗمل ايمٛمقفمكم دم ىمام ؽمْمر ؽمْمر ويمٝمس ىماَمٙمة ايمِمٖمحة سمْمبع اهنا دم نمغمها فمـ ايمٙمٝمزر ؿمازمٔمات ختتٙمػ

 -ايمْمازمٔمة ؽمٔمر دم دورا سمٙمٔمب  ايمذاىمرة وؽمٔمة- إومؾ فمعم MB 1 داطمٙمٝمة ذاىمرة إلم

 ايمْمازمٔمة ىمٖماءة َمـ سمزيد ٕهنا ايمٗمْمٔمة، هذه فمعم حتتقى ٓ اطمرى فمـ َمرسمٖمع وؽمٔمرها Post script زمـ َمزودة سم٘مقن ايمٙمٝمزر تؿمازمٔما زمٔمض

 Post script ايمـ إلم دومٝمؼ وصػ صقرةدم  ونمغمه ورؽمقَمات سمِماَمٝمؿ َمـ ؿمبافمتٜما اظمراد ايمِمٖمحة حتتقيف َما زم١مرؽمال ايم٘مٚمبٝمقسمر يٗمقم ضمٝمث

 ؽمقف اظمستخدم ايمػمٞماَمج هم١من Post script حتتقى ٓ ايمتل ايمْمازمٔمات زمٝمٛمام فمٚمٙمؽ يمت٘مٚمؾ ايم٘مٚمبٝمقسمر يمؽ سمارىما ايمٔمٚمؾ زمباومل يٗمقم زمدوره ايمذى

 -فمٚمٙمف يمٝمٛمٜمك ؿمقيالً  وومتا ايم٘مٚمبٝمقسمر يستٕمرق مما ايمِمٖمحة سمٖماصٝمؾ يمغمؽمؾ ءر ىمؾ زمٔمٚمؾ يٗمقم

 ايمٙمٝمزر ؿمازمٔمة فمٚمؾ هم٘مرة 

 ايمُمحٛمةو  -اظمستٛمدات سمِمقير َماىمٛمة فمٚمؾ هم٘مرة َمثؾ َمثٙمٜما ، ايم٘مٜمروؽمتاسمٝم٘مٝمة ايمُمحٛمة فمعم ايمٙمٝمزر ؿمازمٔمة فمٚمؾ هم٘مرة سمٔمتٚمد

 زمايمِمقف ضم٘مة فمٛمد ايمبايمقن أو ايمُمٔمر َمُمٝمط فمٛمدت اظمُمط ي٘متسبٜما ايمتل ايمُمحٛمة َمثؾ اظمٔمزول اجلسؿ ي٘متسبٜما ارم هل ايم٘مٜمروؽمتاسمٝم٘مٝمة

 -اظمقصمبة ايمُمحٛمة جتذب ايمسايمبة ايمُمحـ أن اظمٔمروف وَمـ

 Laser Printersىىاللوزروظىالطابطظ ى(8-6-1-3)
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 همٖمل- فمٙمٝمٜما ضقء ؽمٗمط اذا ؾمحٛمتٜما سمٖمٗمد اظمادة هذه photoconductive سمسٚمل يمٙمّمقء ضمساؽمة َمادة طمالل َمـ ايمٙمٝمزر ؿمازمٔمة وسمٔمٚمؾ

 سمٗمقم ايمدرم وزمدوران Charge Corona Wire زمـ يسٚمك سمٝمار زمف يٚمر ؽمٙمؽ زمقاؽمْمة َمقصمبة زمُمحٛمة Drum ايمدرم ؾمحـ يتؿ ايمبداية

 َمـ جمٚمقفمة فمعم ؽمْمر ىمؾ حيتقى ضمٝمث اهمٗمٝمة ؽمْمقر ؾم٘مؾ فمعم ضمرىمتٜما اشمٛماء آؽمْمقاٞمة زمٚمسح اظمرأة َمـ اظمٛمٔم٘مس ايمٙمٝمزر ؾمٔماع زمتسٙمٝمط ايمْمازمٔمة

 ايمبٝمّماء اظمٛماؿمؼ فمٛمد ايمٙمٝمزر زمتُمٕمٝمؾ همٝمٗمقم ايمْمازمٔمة داطمؾ َمقصمقد Microprocessor طماص َمٔمايمج هذه اظمسح زمٔمٚمٙمٝمة يتح٘مؿ ، ايمٛمٗمط

 َمٛماؿمؼ صقرة دم ايم٘مٚمبٝمقسمر َمـ اظمرؽمٙمة وآؾم٘مال احلروف سمرؽمؿ زمحٝمث اظمقاومع زمٔمض َمـ ايمُمحٛمة سمٖمريغ يمٝمتؿ ايمسقداء اظمٛماؿمؼ فمٛمد ويْمٖمئف

 -ىمٜمرزمٝما َمُمحقٞمة

 9   ةآاظمر زمقاؽمْمة زمف وايمتح٘مؿ ايمدرم فمعم ايمٙمٝمزر ؾمٔماع ضمرىمة 

 حلبٝمبات اظمقصمبة يمٙمُمحٛمة ٞمتٝمجة َمقصمبة زمُمحٛمة اظمُمحقن Toner زمايمتقٞمر يسٚمك وايمذي احلػم ضمبٝمبات فمعم ايمدرم زمتٚمرير ايمْمازمٔمة سمٗمقم ذيمؽ زمٔمد

 ايمُمحٛمات ٕن ايمتقٞمر  هبا يٙمتِمؼ همٙمـ َمقصمبة زمُمحٛمة اظمُمحقٞمة ايمدرم َمـ اظمٛماؿمؼ أَما ايمٙمٝمزر فمٙمٝمٜما َمر ايمتل اظمٛماؿمؼ دم ايمدرم فمعم سمٙمتِمؼ هم١مهنا احلػم

 ؽمايمبة ؾمحٛمة ايمقرومة زم١مىمساب ايمْمازمٔمة سمٗمقم ضمٝمث فمٙمٝمف ايمْمبافمة اظمراد ايمقرق إلم زمف اظمٙمتِمؼ احلػم يٛمتٗمؾ ايمدرم دوران وزماؽمتٚمرار- سمتٛماهمر اظمتُمازمف

 إلم ايمدرم َمـ يمٝمٛمتٗمؾ َمقصمبة زمُمحٛمة اظمُمحقن ايمتقٞمر ضمبٝمبات صمذب فمعم ايمقرومة يسافمد وهذا- corona wire سمٝمار زمف يٚمر ؽمٙمؽ طمالل َمـ

 -ايمقرومة
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 يمتجٜمٝمز ضقئٝمة ظمبة طمالل َمـ ايمدرم ؾمحٛمة سمٖمريغ يتؿ ايمقرومة إلم ايمتقٞمر ضمبٝمبات اٞمتٗمال زمٚمجرد ايمْمازمٔمة هم١من ايمدرم إلم آٞمجذاب َمـ ايمقرومة وظمٛمع

 ومبؾ ايمقرومة مترر آطمغمة اظمرضمٙمة ودم- وايمتقومٝمت ايمرسفمة ٖمسٛمزم ايمقرومة وضمرىمة ايمدرم دوران طمالل ئمٚمؾ ذيمؽ ىمؾ- ايمثاٞمٝمة يمٙمدورة ايمدرم

 َمـ طمروصمٜما زمٔمد ايمقرومة ؽمخقٞمة يٖمرس وهذا- ايمقرومة فمعم ايمتقٞمر يمتثبٝمت دائريتكم اؽمْمقاٞمتكم ؾم٘مؾ فمعم ضمراري همرن فمعم ايمْمازمٔمة َمـ طمروصمٜما

 -َمباذة ايمْمازمٔمة

 9ايمٙمٝمزر ؿمازمٔمة ِمائصطم 

 9ايمتايمٝمة واخلِمائص يمألؽمباب وذزمؽ Inkjet َمثؾ إطمرى ايمْمازمٔمات فمـ ايمٙمٝمزر ؿمازمٔمة اؽمتخدام يٖمّمؾ آضمٝمان َمـ ىمثغم

 -ايمدرم فمعم ايمِمٖمحة زمٝماٞمات يمرؽمؿ ىمبغمة زمرسفمة يتحرك ايمٙمٝمزر ؾمٔماع ٕن إرسع ايمٙمٝمزر ؿمازمٔمات سمٔمتػم* 

 ؿمازمٔمات سمستخدم وهلذا أؿمقل يمٖمؼمة وخيدم ارطمص اظمستخدم احلػم ٕن احلػم وماذهمة ؿمازمٔمات سم٘مٙمٖمة َمـ اومؾ ايمٙمٝمزر ؿمازمٔمة سمُمٕمٝمٙمٜما سم٘مٙمٖمة سمٔمتػم* 

 -ؿمقيٙمة َمستٛمدات ؿمبافمة إلم احلاصمة ضمكم واظم٘ماسمب اظم٠مؽمسات دم ايمٙمٝمزر

 اىمثر صمٔمٙمٜما يةَمرىمز يمٝمزر ؿمازمٔمة زماؽمتخدام ايمْمبافمة َمستخدم َمـ ٕىمثر يٚم٘مـ زمحٝمث ايمُمب٘مات ٞمٓمام فمعم ايمٔمٚمؾ فمعم ايمٙمٝمزر ؿمازمٔمة ومدرة* 

 -اٞمتُمارا

 -اظمرىمزة ايمٙمٝمزر ضمزَمة إلم ئمقد وهذا ايم٘ماَمغما صقر سمّماهل درصمة إلم ايمٙمٝمزر ؿمازمٔمة زمقاؽمْمة ايمْمبافمة دومة سمِمؾ* 

 -احلػم وماذهمة ايمْمازمٔمة َمـ زمدًٓ  اؽمتخداَمٜما ايمُمخيص ايمِمٔمٝمد فمعم اظمستخدَمكم َمـ ايمٔمديد صمٔمؾ ايمٙمٝمزر ؿمازمٔمة شمٚمـ اٞمخٖماض* 

 سمٗمٙمٝمؾ وىمذيمؽ اظم٘متب دم َمساضمة يمتقهمغم واضمد صمٜماز دم ايمٖماىمس وصمٜماز ايمّمقئل واظماؽمح اظمستٛمدات سمِمقير وَماىمٛمة ايمٙمٝمزر ؿمازمٔمة دَمج يٚم٘مـ* 

 -وايم٘مٚمبٝمقسمر آصمٜمزة سمٙمٙمؽ زمكم اظمتِمٙمة آؽمالك فمدد

 اظمٙمقٞمة ايمٙمٝمزر ؿمازمٔمة Color Laser printer  9 

 ايمذىمر ؽمازمٗمة زماظمراضمؾ متر ايمقرومة ان ؽمقى ايمٔمادية ايمٙمٝمزر ؿمازمٔمة فمٚمؾ رةزمٖم٘م ؾمبٝمٜمة فمٚمٙمٜما هم٘مرة َمٙمقٞمة يمٝمزر ؿمازمٔمات آؽمقاق دم ضمايمٝماً  يتقاصمد

 آيمقان زمٖمرز ايمْمازمٔمة زمرٞماَمج يٗمقم ضمٝمث وإصٖمر وإزرق إمحر ايمثالث آؽماؽمٝمة يمأليمقان َمرات وشمالث آؽمقد يمٙمقن َمرة َمرات ارزمٔمة

 نإيمقا زمٛمٖمس َمْمبقفمة ايمقرومة فمعم ٞمحِمؾ ايمٛمٜماية ودم ٛمٖمِمٙمةَم َمرضمٙمة دم ضمدى فمعم يمقن ىمؾ ويْمبع ايم٘مٚمبٝمقسمر َمـ ؿمبافمتٜما اظمْمٙمقب يمٙمِمٖمحة

 ايم٘مٚمبٝمقسمر ؾماؾمة فمعم سمٓمٜمر ايمتل
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 ايمٙمٝمزرية 9 ايمْمازمٔمة َمٝمزات 

 - زمايمْمبافمة صمداً  فمايمٝمة دومة -1

 -  إداء دم رسفمة -2

 -  ايمّمجٝمج اٞمٔمدام -3

 -   متاَماً  ومعايمقا أرض فمعم هل ىمام صقرة أي ؿمبافمة إَم٘ماٞمٝمة أسماضمت زمحٝمث صمداً  دومٝمؼ أيمقان َمزج -4

 َمـ زم٘مثغم أؿمقل يمزَمـ سمدوم ايمبقدرة يم٘مـ و bubble jet و inkjet ايمـ اظمحازمر ؽمٔمر َمع َمٗمارٞمةً   Toner  ايمبقدرة سم٘مٙمٖمة اٞمخٖماض -5

 -  احلػم
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 ايمٛمٖمث ومٛمقات داطمؾ احلػم سمسخكم زمْمريٗمة سمٔمرف Thermal Printers  9 ايمتسخكم سمٗمٛمٝمة زماؽمتخدام ؿمازمٔمات أو احلرارية ايمْمازمٔمات

(Nozzles )، إٞمبقب زمٚمٗمدَمة اظمقصمقدة وهك واضمدة همتحة هٛماك سمبٗمك ايمدطمقل همتحة نمٙمؼ شمؿ جمقف أٞمبقب زمداطمؾ احلػم َمـ ومْمرة وضع فمٛمد 

 ومْمرة حلجؿ ىماهمٝما ئمقد ٓ إٞمبقب زمداطمؾ احلٝمز همان يمٙمتٚمدد وٞمتٝمجة متددها ذيمؽ فمـ همٝمٛمتج احلػم ومْمرة سمسخكم يتؿ فمٛمدئذ ، يمٙمقرومة وَمقاصمٜمة

 وايمقرومة إٞمبقب زمكم اظمساهمة يمٗمرب وٞمٓمرا اخلارج إلم زمٗمقة إٞمبقب زمداطمؾ َم٘ماهنا َمـ احلػم ٞمٗمْمة وسمٛمْمٙمؼ إٞمبقب زمداطمؾ يمّمٕمطا همٝمتقيمد احلػم

 ايمٛمٗمْمة وسم٘مقن زمايمقرومة ؽمتٙمتِمؼ احلػم ومْمرة همان

 سمِمؾ ومد ايمتل ٞمازمٝمبإ َمـ ىمبغم فمدد فمعم حيتقى ايمذى ايمْمبافمة رأس وـمٜمر ايمتٗمٛمٝمة سمٙمؽ َمستخدَمة ؿمازمٔماهتا HP  ٚCanon ذىمتل ومدَمت

 يمذيمؽ اظمْمٙمقب، ايمُم٘مؾ يمت٘مقيـ َمٔمكم زمٙمقن ومْمرة يٛمٖمث َمٛمٜما أٞمبقب ىمؾ ، اإلٞمسان ؾمٔمرة ؽمٚمؽ اومؾ َمٛمٜمؿ ايمقاضمد ضمجؿ أٞمبقب 240 َمـ ٕىمثر

 ي٘مقن أن بجي ايمذى اظمستخدَمة احلػم ٞمقع هق ايمْمازمٔمات َمـ ايمٛمقع هذا دم اظمُم٘مٙمة -   أرسع و أهمّمؾ ايمْمبافمة دومة سم٘مقن إٞمازمٝمب فمدد زاد ىمٙمام

 واخلْمقط إيمقان سمداطمؾ يسبب ايمقرق أٞمقاع همبٔمض ايمسائؾ احلػم متتص ايمتل ايمقرق أٞمقاع وىمذيمؽ ضمجٚمف يمزيادة زماحلرارة زمرسفمة ويتٟمشمر ؽمائال

 - اجلٝمدة وآوراق اجلٝمدة إضمبار نمالء الم زمايمْمبع ي٠مدى هذا -   ايمٖمقسمقنمراهمٝمة ايمِمقر ؿمبافمة فمٛمد

 فمعم ايمرَمز ؿمبافمة ظمقضع اظمباذ ايمتسخكم ؿمريؼ فمـ( thermal paper) يمٙمحرارة ضمساس طماص ورق فمعم ةزمايمْمبافم احلرارية ايمْمازمٔمة سمٗمقم

 اظمرىمزية وإؽمقاق اظمتاصمر دم نمايمباً  ايمْمازمٔمة هذه وٞمجد َمٛمخٖمّمة، هلا ايمْمبافمة صمقدة ويم٘مـ ايمثٚمـ رطمٝمِمة إؽماؽمٝمة احلرارية وايمْمازمٔمة ايمقرق،

 زمجقدة ايمْمبافمة يستْمٝمٔمان احلرارية ايمْمازمٔمات َمـ طماصان ٞمقفمان يقصمد  -دم ايمٌماهمات  أيمٝمة   و يمٙمٚمُمؼميـ ايممماء همقاسمغم سمْمبع ايمتل وهل

( Thermal Wax-Transfer Printers) احلرارية ايمُمٚمع ٞمٗمؾ ؿمازمٔمة- ايمٙمٝمزر وؿمازمٔمات احلػم ٞمٖمث ؿمازمٔمات َمـ أفمعم وزمرسفمة َمرسمٖمٔمة

 احلػم ٞمٖمث ؿمازمٔمات َمـ شمٚمٛماً  أنمعم ايمْمازمٔمات وهذه يمٙمحرارة، ساسضم ورق فمعم( Ribbon) ذيط َمـ َمٙمقن ؾمٚمع إلذازمة احلرارة سَمستخدم

 أن  ضمػمها  يٛمتٜمل  َمـ فمعم  ايمقرومة  َمع  َمرور  ايمزَمـ  رسئما  -   وفمٝمقب  هذه  ايمْمازمٔمة  - اظمٙمقٞمة ايمٙمٝمزرية ايمْمازمٔمات أنمٙمب َمـ أرطمص ويم٘مٛمٜما

 

 

 

 

 Thermal Printerالحراروظىىىىالطابطظ ى(8-6-1-4)
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 ايم٘مٜمرزمائٝمة، ايمدوائر وخمْمْمات واخلرائط اظمخْمْمات َمثؾ اجلقدة فمايمٝمة َماتايمرؽمق يمْمبافمة سُمستخدم َمتْمقرة ؿمازمٔمة هل( Plotter) ايمراؽمٚمة

 -ايمثٚمـ زماهٓمة فمادةً  وهل اظمٔمامري وايمتخْمٝمط اهلٛمدؽمٝمة اظمجآت َمثؾ طماصة جمآت دم ايمْمازمٔمات هذه وسُمستخدم

 سمستْمٝمع ؿمازمٔمة وهل (Large Format Printer أو Wide-Format Printer) احلجؿ ىمبغمة زمايمْمازمٔمة ايمراؽمٚمة اؽمتبدال سمؿ ضمايمٝماً 

 آفمالٞمات يمْمبافمة وسُمستخدم زمقصة 100ٚ زمقصة 17 زمكم َما يؼماوح أهمٗمل زمٔمرض( زم٘مرات دم نمايمباً  سمٟميت) أطمرى َمقاد أو أوراق فمعم ايمْمبافمة

 فمعم ويم٘مـ) احلػم ٞمٖمث ؿمازمٔمات دم اظُمستخدَمة ايمتٗمٛمٝمة زمٛمٖمس سمٔمٚمؾ ايمْمازمٔمات سمٙمؽ َمـ وايم٘مثغم آضمؼماهمٝمة ايمرؽمقَمات َمـ ونمغمها وايمالهمتات

 - احلرارية زمايمتٗمٛمٝمة أو( أوؽمع ٞمْماق

 

 

 

 

 

 

  Wide-Format Printers ىالحجمىكبورةىوالطابطظ(ىPlotter)ىالرادمظ ى(8-6-1-5)
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 زمْمريٗمة َمْمقم ورق الم َمٙمقٞمة صبٕمة يمٛمٗمؾ احلرارة سَمستخدم وهل( Digital Photo Printer) ايمرومٚمٝمة ايمِمقر ؿمازمٔمة أضمٝماٞماً  فمٙمٝمٜما ويْمٙمؼ

 َمٔماَمؾ َمثؾ اجلقدة فمايمٝمة صقر الم حتتاج وايمتل ةآضمؼماهمٝم ايمْمبافمة- اجلقدة فمايمٝمة همقسمقنمراهمٝمة صقر ؿمبع سمستْمٝمع ايمْمازمٔمات هذه وَمٔمٓمؿ طماصة،

 الم يِمؾ ايمٕمرض هلذا ايمْمازمٔمات سمٙمؽ ؽمٔمر ويم٘مـ ايمِمبٕمة، سمِمٔمٝمد ؿمازمٔمات سمستخدم اهلقية، حتديد وأٞمٓمٚمة ايمْمبٝمة واظمٔماَمؾ آضمؼماهمٝمة ايمتِمقير

 ايمِمقر همتْمبع ايمِمٕمغمة وإفمامل ٛمازليمٙمٚم اظمقصمٜمة ايمِمبٕمة سمِمٔمٝمد ؿمازمٔمات أَما ايمِمقر، َمـ خمتٙمٖمة أضمجام وسمْمبع ايمدوٓرات َمـ آٓف فمدة

 زمتٙمؽ سمٗمارن صقراً  سُمٛمتج يمٙمٚمٛمازل اظمقصمٜمة ايمرطمٝمِمة ايمْمازمٔمات وهذه َمٛمٜما، آضمؼماهمٝمة سمٙمؽ َمـ ىمثغماً  أزمْمٟم أهنا ىمام اشمٛمكم أو همٗمط واضمد زمحجؿ

 -احلػم ٞمٖمث سمٗمٛمٝمة فمعم سمٔمتٚمد ايمتل ايمِمقر ؿمازمٔمات سمٛمتجٜما ايمتل

 

 

 

 

 

 

 ايمذىمل اهلاسمػ أو اظمحٚمقل احلاؽمب َمـ يمٙمْمبافمة اؽمتخداَمٜما يٚم٘مـ زمايمبْماريات سمٔمٚمؾ ايمقزن وطمٖمٝمٖمة ةصٕمغم ؿمازمٔمة هل اظمحٚمقيمة ايمْمازمٔمة

(Smart Phone )اظمحٚمقل احلاؽمب َمع احلٗمٝمبة دم محٙمٜما ويٚم٘مـ صٕمغماً  ايمْمازمٔمة هذه وضمجؿ- ايمسٖمر أشمٛماء اطمر ٞمٗمال صمٜماز أي أو- 

 َمٛمٖمذ ؿمريؼ فمـ ؽمٙم٘مٝماً  زماحلاؽمب وسمتِمؾ يمٙمْمبافمة ايمِمبٕمة سمِمٔمٝمد أو احلراري ايمُمٚمع ٞمٗمؾ أو احلػم ٞمٖمث سمٗمٛمٝمات اظمحٚمقيمة ايمْمازمٔمة سَمستخدم

USB ؿمريؼ فمـ ٓؽمٙم٘مٝماً  أو Wi-Fi -  زمٔمض إٞمقاع َمـ ايمْمازمٔمات اظمحٚمقيمة سم٘مقن َمدجمة داطمؾ صمٜماز حمٚمقل اطمر َمثؾ ايم٘ماَمغما ايمرومٚمٝمة

 (، وَمثال هلا ايم٘ماَمغما ايمرومٚمٝمةIntegrated Printer) "ايمْمازمٔمة اظمدجمة"يمْمبافمة ايمِمقر َمباذًة  َمٛمٜما ويْمٙمؼ فمٙمٝمٜما دم هذه احلايمة 

Polaroid  PoGo Instant Digital Camera  َمـ ذىمةZINK      - 

 

  (Dye-sublimation Printer)ىالصبعظىتصطودىطابطظ ى(8-6-1-6)

 (Portable Printers)ىالمحمولظىالطابطظ ى(8-6-1-7)
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 أو ايمْمرود أو اظمٕمٙمٖمات َمثؾ إؾمٝماء َمـ ايمٔمديد فمعم يمِمٗمٜما يٚم٘مـ أوراق فمعم سمْمبع صٕمغمة ؿمازمٔمة هل( Label Printer) اظمٙمِمٗمات ؿمازمٔمة

 سمٗمٛمٝمة فمادةً  اظمٙمِمٗمات ؿمازمٔمة وسَمستخدم- اظمختٙمٖمة ايمتجارية يمٙمٚمٛمتجات  وايمبارىمقد إؽمٔمار ؿمبافمة أو إيمٔماب أو يمِمقرا أو اظمدجمة آومراص

 - احلرارية ايمْمبافمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ىBarcode and Label Printerىىالملصػاتىوطابطظىالباركودىطابطظ ى(8-6-1-8)
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 اظمٛمتجات فمعم( Barcode) اظمٛمتج سمٔمريػ ؾمٖمرة ؿمبافمة َمـ إطمرى واهلٝمئات إفمامل مُتّ٘مـ( Barcode Printers) ايمبارىمقد ؿمازمٔمة

 -ؽمٔمره فمعم ويمٙمتٔمرف طماصة هقية اظمٛمتج إلفمْماء ستٛمداتواظم

 وهل ايمػميد، ؿمقازمع زمْمبع سمٗمقم وايمتل اظمٙمِمٗمات ؿمازمٔمات َمـ طماص ٞمقع وهل( Postage Printer) ايمػميد ؿمقازمع ؿمازمٔمة أيّماً  هٛماك

 زمٔماظمٛما سمتقاهمر ٓ اخلدَمة هذه أن دوأفمتٗم ،(Internet Postage) آٞمؼمٞمت زمريد ؿمقازمع سمسٚمل ايمتل ايمرومٚمٝمة ايمػميد ؿمقازمع وؿمبع زممماء سمسٚمح

 - ايمٔمريب

 

 هلذا اؽمتخداَمٜما يٚم٘مـ إزمٔماد شمالشمٝمة همايمْمازمٔمة( Prototypes) إويمٝمة ايمٛمامذج أو إزمٔماد شمالشمٝمة إزمٛمٝمة ٞمامذج َمثؾ إزمٔماد شمالشمل ٞماسمج يمتُم٘مٝمؾ

 ضمتك إطمرى سمٙمق ؿمبٗمة َمِمٜمقر، زمالؽمتؽ زماؽمتخدام ؿمبٗمات دم ايمٛماسمج زمتُم٘مٝمؾ ايمْمازمٔمة هذه سمٗمقم إوراق فمعم ايمْمبافمة َمـ همبدًٓ  ايمٕمرض،

 ايمْمازمٔمات وزمٔمض - Fused deposition modeling (FDM) فمٙمٝمٜما يْمٙمؼ فمٚمٙمٝمة دم إزمٔماد، شمالشمل اظمجسؿ سمُم٘مٝمؾ َمـ سمٛمتٜمل

 - همٗمط واضمد يمقن َيستخدم آطمر وايمبٔمض أيمقان زمٔمدة ايمْمبافمة سمستْمٝمع

 

 

 

 

 

 

 سُمسٚمك اظمْمبقفمة وايمبٝماٞمات- إوراق َمثؾ َمادي وؽمط فمعم وايمرؽمقَمات ايمٛمِمقص زمْمبع وسمٗمقم اؽمباحل َمـ ايمبٝماٞمات إلطمراج صمٜماز هل ايمْمازمٔمة

 Soft) زائٙمة ٞمسخة احلايمة هذه دم وسُمسٚمك احلاؽمبة ؾماؾمة فمعم َمثالً  سمٓمٜمر ايمتل ايمٛمسخة فمـ يمتٖمرومتٜما( Hard Copy) َمْمبقفمة ٞمسخة

Copy)، رمايمْمق ايمُم٘مؾ9 ومها رئٝمسٝمكم ؾم٘مٙمكم سمٟمطمذ اظمْمبقفمة وايمٛمسخة (Portrait )إهُمٗمل ايمُم٘مؾ أو (Landscape)، ايمُم٘مؾ همٖمل 

 وايمتٗمارير اخلْمازمات همْمبافمة ؿمقهلا، َمـ أفمرض أو اسمسافماً  أىمثر ايمِمقرة سم٘مقن إهُمٗمل ايمُم٘مؾ ودم فمرضٜما َمـ أؿمقل ايمِمقرة سم٘مقن ايمْمقرم

 - إهُمٗمل ايمُم٘مؾ سمٟمطمذ َما همٕمايمباً  وايمرؽمقَمات اجلداول ؿمبافمة أَما ايمْمقرم ايمُم٘مؾ سمٟمطمذ وايم٘متب

 3D Printer  األبطادىثالثوظىالطابطظ ى(8-6-1-9)

  Printer Aboutحولىىىالطابطاتى( 8-6-2)



 

 
329 

 انذهاب اىل انفهزس

 

 

 

 

 

 َمـ َمئات فمدة الم همتِمؾ ايمِمٕمغمة إفمامل جمال دم أَما اؽمبقفمٝمًا، ورومة 100 ضمقارم زمْمازمٔمة يٗمقَمقا َما نمايمباً  اظمٛمازل دم ايمْمازمٔمات َُمستخدَمل

 هذه َمـ همئة هم٘مؾ وزمايمتارم اؽمبقفمٝمًا، إوراق َمـ أٓف َمئات أو أٓف ؿمبافمة نمايمباً  يتؿ ايم٘مبغمة إفمامل جمال ودم اؽمبقفمٝمًا، اظمْمبقفمة إوراق

 -مم٘مٛمة سم٘مٙمٖمة وزمٟمومؾ زم٘مٖماءة ايمْمبافمة َمـ اضمتٝماصماهتا هلا سمٙمبل ايمْمازمٔمات َمـ طماصة ٞمقفمٝمة الم حتتاج ايمٖمئات

 ُأطمرى ؿمرق سمقصمد ويم٘مـ ،(اٞمتُماراً  إىمثر) ىَمْبؾ ؿمريؼ فمـ زمف ؿمازمٔمة وصؾ أوًٓ  جيب احلاؽمب ؿمريؼ فمـ َمستٛمد يمْمبافمةَمْمبقفمة   9  ٞمسخ اٞمتاج

 ايمرومٚمٝمة زمايم٘ماَمغما أو ايمٛمّٗمال زماهلاسمػ أو زماحلاؽمب ٓؽمٙم٘مٝماً  سمتِمؾ وايمتل ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمْمازمٔمة َمثؾ اظمستٛمدات، وؿمبع ؽمبزماحلا ايمْمازمٔمة يمقصؾ

 إؾمٔمة ؿمريؼ فمـ أو( Bluetooth) ايمبٙمقسمقث ؿمريؼ فمـ إَما اظمختٙمٖمة زمإصمٜمزة ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمْمازمٔمة يمرزمط سمٗمٛمٝمتان وسمقصمد اظمستٛمدات، يمْمبافمة

 (-Infrared) احلٚمراء حتت

 َمباذة وصٙمٜما يٚم٘مـ ايم٘ماَمغمات همبٔمض ؿمرق، زمٔمدة ايمِمقر هذه ؿمبافمة زماإلَم٘مان احلاؽمب الم ايمرومٚمٝمة ايم٘ماَمغما َمـ ايمِمقر سمٛمزيؾ َمـ زمدًٓ 

 زمايمْمازمٔمة، ووصٙمٜما ازايمتٜما يٚم٘مـ وايمتل( Memory Cards) يمٙمذاىمرة زمْماومات فمعم ايمِمقر خُيزن آطمر وايمبٔمض ىَمْبؾ طمالل َمـ زمايمْمازمٔمة

 -فمٙمٝمٜما اظُمخزٞمة ايمِمقر يمْمبافمة ايم٘ماَمغما وصؾ يٚم٘مـ طماليمف وَمـ( Docking Station) َمرهمٟم هلا ايمْمازمٔمات وزمٔمض

 هذه وفمدد احلػم، ضمبٝمبات َمـ أو ايمسائؾ احلػم َمـ صٕمغمة ٞمٗمط ؿمريؼ فمـ ايمِمقر زمْمبع سمٗمقم احلديثة ايمْمازمٔمات9   (Resolution) ايمْمبافمة دومة

 ايمبقصة دم ايمٛمٗماط هذه فمدد زادت وىمٙمام ايمْمبافمة، دومة فمٙمٝمٜما يْمٙمؼ( "DPI" واطمتِماراً  Dots per Inch) ايمقاضمدة ايمبقصة دم ايمٛمٗماط

 يمٙمٚمستٛمدات سمِمٙمح  dpi 600 ودومة ايمٔماَمة، يمالؽمتخداَمات ايمٛمِمقص يمْمبافمة سمِمٙمح َمثالً  dpi 300 همدومة ايمْمبافمة، صمقدة زادت ايمقاضمدة

 - آضمؼماهمٝمة يمٙمْمبافمة همٜمل  dpi 2400 أَما يمٙمِمقر،  dpi 1200 ودومة اجلقدة، فمايمٝمة
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 ،("ppm" واطمتِماراً  Pages per Minute) ايمدومٝمٗمة دم ؿمبافمتٜما يٚم٘مـ ايمتل ايمِمٖمحات زمٔمدد ايمْمبافمة رسفمة سمٗماس ايمْمبافمة 9 رسفمة

 اظمراد واظُمحتقى ايمْمبافمة، ودومة اظُمستخدَمة، ايمْمازمٔمة ٞمقع9 وَمٛمٜما فمقاَمؾ فمدة فمعم سمتقومػ ايمدومٝمٗمة دم ايمْمازمٔمة سمْمبٔمٜما ايمتل ايمِمٖمحات وفمدد

 َمـ أزمْمٟم زمإيمقان َمٙمٝمئة صٖمحات وؿمبافمة ايمٛمِمقص، ؿمبافمة َمـ أؿمقل وومتاً  سمستٕمرق نمايمباً  وايمِمقر ايمرؽمقَمات ؿمبافمة اظمثال ؽمبٝمؾ همٔمعم ؿمبافمتف،

 همتؼماوح ايمُمب٘مٝمة ايمْمازمٔمة أَما زمايمدومٝمٗمة، صٖمحة 35و 15 زمكم سمؼماوح ضمايمٝماً  ايمُمائٔمة ايمرسفمات- همٗمط إؽمقد ايمٙمقن سمستخدم صٖمحات ؿمبافمة

 -زمايمدومٝمٗمة ومةور 100و 40 زمكم رسفمتٜما

 آسمِمال يٚم٘مٛمٜمؿ وزمٔمّمٜما USB واصمٜمة ؿمريؼ فمـ ؽمٙم٘مٝماً  زماحلاؽمب سمتِمؾ احلايمٝمة ايمْمازمٔمات أنمٙمب ؽمازمٗمًا، ذىمرت ىمامايمتقصٝمؾ 9  طمٝمارات    •

 يٚم٘مـ ايمْمازمٔمات َمـ هم٘مثغم ذيمؽ الم زماإلضاهمة ،(Infrared) احلٚمراء حتت إؾمٔمة أو( Bluetooth) ايمبٙمقسمقث ؿمريؼ فمـ ٓؽمٙم٘مٝماً 

 ؿمريؼ فمـ ؽمٙم٘مٝماً  نمايمباً  وصٙمٜما همٝمتؿ ايمُمب٘مات ؿمازمٔمة أَما َمباذة، َمٛمٜما ايمبٝماٞمات يمْمبافمة ايمذاىمرة زمبْماومات أو ايمرومٚمٝمة زمايم٘ماَمغمات ذةَمبا وصٙمٜمؿ

وىمذايمؽ  -   LPTأو يسٚمك      Parallelوزمٔمض  ايمْمازمٔمات  ومديام  فمعم  َمٛمٖمذ -Wi-Fi ؿمريؼ فمـ ٓؽمٙم٘مٝماً  أو( Ethernet) آيثرٞمت

 . SCSIت  فمـ  ؿمريؼ  ىمٝمبؾ  ايمــيتؿ  سمقصٝمؾ  ايمْمازمٔما
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 (Multifunction Machines) آؽمتخداَمات َمتٔمددة إصمٜمزة    •

 ايمٛمسخ آضاهمٝمة آَم٘ماٞمٝمات هذه وَمـ "آؽمتخداَمات َمتٔمددة إصمٜمزة" فمٙمٝمٜما ويْمٙمؼ ايمْمبافمة جمرد َمـ أىمثر سمٗمدم احلايمٝمة إصمٜمزة زمٔمض

(Copier )ايمبٝماٞمات وَمسح (Scanner )اىمسايمٖم وارؽمال (Fax Machine)، أو احلػم ٞمٖمث فمعم ايمْمبافمة دم سمٔمتٚمد ايمْمازمٔمة وهذه 

 -همٗمط إؽمقد أو إيمقان يمْمبافمة جمٜمزة وسم٘مقن زمايمٙمٝمزر ايمْمبافمة

 

 هٛماك ؾمـــرىمات  ىمثغمة  وومقية صمدا دم صٛمافمة ايمْمازمٔمات  أومقاها  ذىمة

  HP –Epson –Xerox –Sharp –Samsung - DELL – Panasonic – Brother –Canon – Lexmark – 

Toshiba – OKI -Ricoh 

 

 

 

 

 

 سمرىمٝمب9  اإلصمراء-  يمٙمْمازمٔمة ؽمٙمٝمؿ نمغم سمٔمريػ أو ايمْمازمٔمة يم٘مازمؾ ؽمٙمٝمؿ نمغم سمرىمٝمب9  ايمسبب-  َمٖمٜمقَمة نمغم َمٔمٙمقَمات ؿمبع9  ايمٔمْمؾ ,

 -  ايمْمازمٔمة دم ضمػم أو ورق وصمقد فمدم ٞمتٝمجة اظمُماىمؾ زمٔمض سمٓمٜمر-  ايمْمازمٔمة سمٔمريػ إفمادة-  ؽمٙمٝمٚمة زمْمريٗمة ايم٘مٝمازمؾ

 #-  ايمداطمؾ َمـ ايمْمازمٔمة هبا سمٛمٓمػ َمادة وهٛماك ٞماؾمػ زممميط ايمداطمؾ َمـ ايمْمازمٔمة َمسح #9  زمْمريٗمتكم يمٙمْمازمٔمة سمٛمٓمٝمػ فمٚمؾ يٖمّمؾ9  َمالضمٓمة

 آطمتبار صٖمحة ؿمبافمة شمؿ ايمْمازمٔمة زمرٞماَمج َمع اظمرهمؼ ايمتٛمٓمٝمػ زمرٞماَمج َمـ سمٛمٓمٝمػ فمٚمؾ

  يمٙمْمازمٔمة - ايم٘مٜمرزمائل ايمتٝمار وصقل 9 فمدمايمسبب      - ايمتُمٕمٝمؾ زر فمعم ضقء أي يٓمٜمر وٓ سمٔمٚمؾ ٓ 9  ايمْمازمٔمةايمٔمْمؾ   ,

 سمُمٕمٝمؾ زر أن وايمتٟمىمد ايمْمازمٔمة دم اظمقصقل أو ايم٘مٜمرزماء ىمبس دم اظمقصقل ؽمقاء صمٝمد زمُم٘مؾ زمايم٘مٜمرزماء ايمْمازمٔمة سمقصٝمؾ َمـ ايمتٟمىمد9 اإلصمراء 

 -  (ON) ايمتُمٕمٝمؾ ضمايمة دم ايمْمازمٔمة

   Printer Companyالذركاتىىالمصنطظىىللطابطاتى(8-6-3)

  Printer Crashاألرطالىىالذائطظىفيىالطابطاتى(8-6-4)
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 ايمْمازمٔمة زمكم زمآسمِمال 9 اخلٙمؾايمسبب اجلٜماز -      فمعم ( error) طمْمٟم ايمةرؽم وسمٓمٜمر ايمْمبافمة َٕمر سمستجٝمب ٓ 9 ايمْمازمٔمةايمٔمْمؾ   ,

 سمرىمٝمب وإفمادة همؽ فمعم وٞمٔمٚمؾ USB cable هٛما وٞمٗمِمد احلاؽمقب زمجٜماز ايمْمازمٔمة ؽمٙمؽ سمقصٝمؾ َمـ ايمتٟمىمد9 اإلصمراء -      واجلٜماز

 ايمسٙمؽ زمتٕمغم ٞمٗمقم اظمُم٘مٙمة اؽمتٚمرت إذا ايمْمازمٔمة سمُمٕمٝمؾ وإفمادة ايم٘مازمؾ

 -يمٙمْمبافمة ايمتٛمٖمٝمذ زمحايمة يمٝمست ايمْمازمٔمة9 ايمسبب     -ايمقرق زم١مطمراج سمٗمقم ٓ ويم٘مـ يمٙمْمبافمة أواَمر اؽمتٙمٚمت ْمازمٔمةايم9 ايمٔمْمؾ   ,

 آهمؼماضٝمة ايمْمازمٔمة هل يمٝمست أو( Pause) َم٠مومت سمقومػ أو( Offline) َمتِمؾ نمغم وضٔمٝمة فمعم ايمْمازمٔمة سم٘مقن احلايمة هذه دم9  اإلصمراء  

 (Default Printer) آهمؼماضٝمة ايمْمبافمة هلا اظمحقل

 اظم٠مذ زر ٞمّمٕمط Default إلم ويمتحقيٙمٜما فمٙمٝمٜما صح إؾمارة زمقصمقد Default Printer هل ايمْمبافمة هلا اظمحقل ايمْمازمٔمة أن ٞمتٟمىمد  -1

 - Set Default Printer وٞمختار ايمْمازمٔمة أيٗمقٞمة فمعم إيٚمـ

 -Offline أو Pause زمحايمة ويمٝمست Online زمحايمة ايمْمازمٔمة أن يمٛمتٟمىمد ايمْمازمٔمة أيٗمقٞمة فمعم إيٚمـ اظم٠مذ زر ٞمّمٕمط -2

 احلػم زمخرؿمقؾمة طمٙمؾ9 ايمسبب   - هماسمح زمُم٘مؾ زمايمْمبافمة سمٗمقم ايمْمازمٔمة9 ايمٔمْمؾ  ,

 -  صمديدة ضمػم طمرؿمقؾمة إلم زمحاصمة ايمْمازمٔمة سم٘مقن9 اإلصمراء 

 ايمٔمايمٗمة ايمقرومة إطمراج جيب9 ايمسبب  - ايمٔمٚمؾ فمـ ايمْمازمٔمة وسمقومٖمت ايمْمازمٔمة داطمؾ فمايمٗمة 9  ايمقرومةايمٔمْمؾ  ,

 - (وصمد إن) َم٘ماهنا َمـ ايمقرق فمٙمبة ٞمخرج شمؿ* -       ايمْمازمٔمة زم١مؿمٖماء ٞمٗمقم* 9   اإلصمراء

 - زمرهمؼ زمايمسحب وإطمراصمٜما ايمٔمايمٗمة ايمقرومة وسمٖمٗمد ايمْمازمٔمة نمْماء همتح* 

 ايمْمازمٔمة داطمؾ َمٛمٜما صمزء أي يبؼ ومل زمايم٘ماَمؾ ؽمحبت ايمقرومة أن ايمتٟمىمد جيب* 

 ايمِمٕمر َمتٛماهل ىمان إذا ضمتك اصمفوإطمر اظمٚمزق اجلزء فمـ ايمبحث جيب ايمقرومة متزومف إذا* 

 زمتُمٕمٝمٙمٜما ٞمٗمقم شمؿ ايمْمازمٔمة نمْماء وٞمٕمٙمؼ َم٘ماهنا ايمقرق فمٙمبة ٞمٔمٝمد* 

 - ايمٙمحٓمة زمٛمٖمس ورومة َمـ أىمثر سمسحب ايمْمازمٔمة9  ايمٔمْمؾ  ,

 ايمقرق زمسحب اخلاصة زمايمب٘مرة َمُم٘مٙمة* -          َمٔما ٓيمتِماومف ي٠مدي ايمقرق فمعم رؿمقزمة وصمقد* 9 ايمسبب  
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 يمتجٛمب ايمتٜمقية صمٝمد زمٚم٘مان ايمقرق وضع دائام وجيب آيمتِماق يمتجٛمب زمٔمّمف فمـ وحتري٘مف زمٖمرزه ٞمٗمقم ايمٔمٙمبة دم يمقرقا وضع ومبؾ* اإلصمراء  9  

 - (وصمد إن) ايمب٘مرة سمٕمغم جيب ايمقرق ؽمحب زمقضمدة اظمُم٘مٙمة ىماٞمت وإذا* -    ايمرؿمقزمة

 يمٙمْمبافمة دادهااؽمتٔم زمٔمدم ايمْمازمٔمة َمـ إؾمارة9 ايمسبب    -ايمػمسمٗمارم زمايمقن يرَمش ايمْمازمٔمة ضقء9 ايمٔمْمؾ   ,

 سمرىمٝمبٜما وإفمادة احلػم طمرؿمقؾمة وؽمحب ايمْمازمٔمة زماب همتح* -         ايمْمازمٔمة داطمؾ ايمقرق وصمقد َمـ ايمتٟمىمد* اإلصمراء  9  

 حم٘مؿ زمُم٘مؾ ايمْمازمٔمة زماب إنمالق*                    

 - ايمْمبافمة فمٝمقب َمـ ونمغمها ـمالل أو ايمقرق دم زمٝمّماء طمْمقط وصمقد َمثؾ اظمْمبقفمات صمقدة 9ؽمقءايمٔمْمؾ  ,

 احلػم طمرؿمقؾمة َمـ ايمتٟمىمد*                         ايمْمازمٔمة إفمدادات ضبط إفمادة* 9 ايمسبب 

 ايمرؽمٚمل ايمْمازمٔمة َمقومع َمـ حتٚمٝمٙمة) زمايمْمازمٔمة اخلاص إطمْماء ىماؾمػ زمتُمٕمٝمؾ أو يدوًيا إَما ايمْمازمٔمة إفمدادات ضبط إفمادة* اإلصمراء  9   

 هبا فمايمؼ رء ٛماكه يمٝمس أن وايمتٟمىمد احلػم طمرؿمقؾمة سمٛمٓمٝمػ* -  (وسمُمٕمٝمٙمف

  -َمُم٘مٙمة زمف احلػم طمرؿمقؾمة رأس9 ايمسبب      - ؿمبافمة دون همارنماً  ايمقرق خترج 9 ايمْمازمٔمةايمٔمْمؾ   ,

 ايمْمبافمة إفمدادات ؿمريؼ فمـ وذيمؽ ايمقرق فمعم احلػم سمٛمٖمث ايمتل اخلرؿمقؾمة رأس سمٛمٓمٝمػ إلم ايمْمازمٔمة حتتاج* 9 اإلصمراء  

 اخلرؿمقؾمة همتحة فمعم َمـ ايمالصؼ ايممميط ٞمزع َمـ ٞمتٟمىمد ػماحل طمرؿمقؾمة سمٕمٝمغم زمٔمد ضمدشمت اظمُم٘مٙمة أن ضمايمة ودم* 

 حمدث نمغم ايمْمازمٔمة سمٔمريػ زمرٞماَمج9 ايمسبب     - نمريبة أؾم٘مآً  سمْمبع 9 ايمْمازمٔمةايمٔمْمؾ   ,

 َمـ آٞمؼمٞمت دم فمٛمف ٞمبحث) ايمٗمديؿ ايمتٔمريػ ضمذف زمٔمد صمديد َمـ ايمػمٞماَمج سمثبٝمت أو زمايمْمازمٔمة اخلاص ايمتٔمريػ زمرٞماَمج حتديث9 اإلصمراء  

 (يمٙمْمازمٔمة اظمٛمتجة ايمممىمة َمقومع

 -يمٙمْمبافمة صالضمٝمات يمف يمٝمس اظمستخدم9 ايمسبب      - ؽمٙمٝمٚمة وإفمداداهتا َمتِمٙمة أهنا ايمٔمٙمؿ َمع َمتِمٙمة نمغم 9  ايمْمازمٔمةايمٔمْمؾ   ,

 -اجلديد يمٙمٚمستخدم ايمِمالضمٝمات وإضاهمة إَمان شمؿ ايمْمازمٔمة طمِمائص فمعم ايمدطمقل9 اإلصمراء  
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 األجــــهزج  امللـــحقح  

Another  Devices 

ىً  خٙبص  وّج١ٛرش  أخٙضح  ٚلطغ  ٍِسمخ   لذ  رُٙ  ثؼط  ٌ

 اٌّغزخذ١ِٓ  .. ٌٙزا  عٛف  ٔزطشق  ا١ٌٙب  ٕ٘ب  ... 
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 إزرار هذه وسم٘متب- أزرار ؿمريؼ فمـ احلاؽمقب صمٜماز إلم ايمبٝماٞمات إلدطمال أزرار َمـ سمت٘مقن أؽماؽمٝمة يمقضمة هل Keyboard 9حاظمٖماسمٝم يمقضمة

 -رَمقز أو أرومام أو أضمرف

 أن ضمٝمث- أرم احلاؽمب َمٖماسمٝمح يمقضمة إلم ايم٘ماسمبة أيمة ختْمٝمط َمـ احلروف َمـ ايم٘مثغم أطمذ وسمؿ ايم٘ماسمبة أيمة سمقصمد ىماٞمت احلاؽمقب اطمؼماع ومبؾ

 اظمٖماسمٝمح يمقضمة سمِمٚمٝمؿ دم ىمثغمة وإطمٖماومات حماوٓت فمده وزمٔمد 1874 فمام دم ايم٘ماسمبة أيمة خمؼمع هق ؾمقيمز ىمروؽمتقهمر يدفمل وىماسمب صحٖمل

 يّمع أن ضماول ىمروؽمتقهمر زَمالء أضمد يمٛمِمحٝمف سمبٔما شمؿ أزمجدياً  َمرسمب ايمتخْمٝمط ىمان ايمبداية دم- ايمممىمات ٕضمد وزمافمف ايمتِمٚمٝمؿ هذا ٞمجح

 ايمتخْمٝمط هذا فمقم ويْمٙمؼ وؾمٝمقفماً  اؽمتخداَماً  إىمثر يمٙمحروف سمبٔماً  اظمٖماسمٝمح يمقضمة ختْمٝمط أفماد إؽماد ايمِمػ دم ؽمتخداَماا إىمثر احلروف

 -Dvorak Simplified Keyboard وهق هام آطمر ختْمٝمط يقصمد و- اظمٖماسمٝمح يمقضمة دم ضمروف ؽمتة أول اؽمؿ وهق QWERTY اؽمؿ

 أٞمقاع  يمقضمة  اظمٖماسمٝمح    9  

 وهذا َمِمٛمقع  َمـ  ايمبالؽمتؽ  وهل  ومقية  صمدا حتٚمل  َمـ  ايمِمدَمات  - يمٙمْمل   9  نمغم  ومازمٙمة  يمقضمة  َمٖماسمٝمح -1

 سمستخدم- ايمٙمٚمس ؾماؾمة أو زمايمٖمٟمرة زمف ايمتح٘مؿ يتؿ, ايمبٝماٞمات أدطمال دم احلٗمٝمٗمل ايم٘مٝمبقرد يمٝمحاىمل ايمُماؾمة فمعم ايم٘مٝمبقرد يٓمٜمر 9 زمرٞماَمجزمرٞماَمج   -2

 واهلقاسمػ اظمحٚمقيمة إصمٜمزة دم

 -يمٙمسقائؾ َمٗماوم ي٘مقن َما ونمايمبا, زمْمٝمة يمٝمسٚمح ايمسٝمٙمٝم٘مقن أو اظمرن ايمبالؽمتكم َمـ َمِمٛمع ىمٝمبقرديمٙمْمل  9  َمٖماسمٝمح  ومازمٙمةيمقضمة   -3

 

 

 

 

 

 

 

 ىىى Keyboard لوحظىىالمغاتوحىى(9-1)
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هٛماك جمٚمقفمة َمـ إزرار يمٙمقـمائػ اخلاصة َمقصمقدة دم صمسؿ ومسؿ أيمة ايم٘ماسمبة َمـ يمقضمة اظمٖماسمٝمح، ذىمرٞما زمٔمّمٜما دم    

 ,ضمف، وهمٝمام يقم رسد َمع ذح هلذه إزرار9ذضمٛما ايمسازمؼ، وزمٔمّمٜما أطمر مل ٞممم

 9  (Shift) ايمرهمع زر      ·

 وأضمٝماٞمـا ،    زمؾ ُي٘متٖمك زمقضع ؽمٜمؿ يمألفمـعم Shiftوأضمٝماٞما ٓ ُي٘متب فمعم هذا ايمزر دم يمقضمة اظمٖماسمٝمح ىمٙمٚمة 

يمـٝمس يمـف فمٚمـؾ يمقضمـده، أي  إذا ومٚمـت  Shiftوزمجاٞمبٜما يٓمٜمر ايمسٜمؿ ايمٔمٙمقي، ايمـزر  Shift ىمٙمٚمة سم٘متب

اإلَم٘ماٞمٝمة ٓٞمتٗماء ايمٛمِمػ ايمٔمٙمقي َمــ مجٝمـع أزرار  Shiftِمؾ فمعم أي ٞمتٝمجة، وإٞمام يتٝمح زر حتٓ زمّمٕمْمف 

، جيب أن ي٘مـقن 8، همٚمثاًل إذا أردت احلِمقل فمعم ايمٛمجٚمة همقق ايمرومؿ  Shiftٕمط زر ضٕمط ذيمؽ ايمزر زمٛمٖمس ايمقومت وأٞما ض يمقضمة اظمٖماسمٝمح إذا َما

 َمـ ؽمْمر إرومام- 8ر َمّمٕمقط دم ايمقومت ايمذي أومقم زمف زمّمٕمط ايمز Shiftزر 

     زر ومٖمؾ ايمرهمع(Caps Lock) 

 وفمٛمدَما اظم٠مذ، ييضء ايمزر ٞمّمٕمط فمٛمدَما آؽمؿ، زمٛمٖمس اظمٖماسمٝمح يمقضمة فمعم َم٠مذ ايمزر هذا ويراهمؼ    

ايمـزر َمّمـٕمقط أَمـا ٓ، وايمقضـع  ىمـان إذا همٝمام يُمغم اظم٠مذ أن أي اظم٠مذ، يٛمْمٖمئ أطمرى َمرة ٞمّمٕمْمف

يمٗمٙمـب إضمـرف ايمٔمايمٝمـة  Capsجلٜماز أن ي٘مقن َمٛمْمٖمـئ- ٞمسـتخدم زر ال ايمْمبٝمٔمل يمٙمزر فمٛمد سمُمٕمٝمؾ ا

Capital زمإضمرف اظمٛمخٖمّمة Small   همٗمط إضمرف(- همٔمٛمد إضاءة زر ال(Capsوايمّمٕمط فمعم زر ، Aَمثال همٟمٞمٛما ٞمحِمؾ فمعم احلـرف ، A 

ي أن ايمقضع أصبح زماظمٗمٙمقب، وفمادة َمـا - أA زمدل احلرف a هم١مٞمٛما ٞمحِمؾ فمعم احلرف A َمع زر Shift، وفمٛمدَما ٞمستخدم a ويمٝمس فمعم احلرف

 Capsفمٛمدَما ي٘مقن يمديٛما ىمؿ ىمبغم َمـ ايمْمبافمة مجٝمٔمٜما زمإضمرف ايمٔمايمٝمة ويمٝمس إضمرف اظمٛمخٖمّمة- وىمام ومٙمٛما همـ١من زر ال  Capsٞمستخدم زر ال 

دم ىمـؾ إضمـقال زمٕمـض  Shiftفمعم ؽمْمر إرومام، ٓ زمد رم َمـ اؽمـتخدام زر  8اظمقصمقدة همقق ايمرومؿ  *يمألضمرف همٗمط، همٙمٙمحِمقل فمعم ايمٛمجٚمة 

  ضئف-أ مل أم  Capsايايمٛمٓمر أأضٟمت زر 

     زر اإلدطمال(Enter) 

 يمٙمػمٞماَمج اإلفمالن ايمزر هذا ؿمريؼ فمـ وٞمستْمٝمع ،(يمـ) ضمرف ؾم٘مؾ فمعم يٟميت احلجؿ ىمبغم زر وهق  

ن اجلٜماز يبٗمك )إدطمال( اظمٔمٙمقَمة يمٙمجٜماز، أي أ ٞمريد وأٞمٛما إدطمايمف ٞمريد َما ىمتازمة َمـ اٞمتٜمٝمٛما أٞمٛما اظمستخدم

 دم ضمايمة اٞمتٓمار فمٛمدَما ٞمٗمقم زم٘متازمة اظمٔمٙمقَمة ضمتك ٞمّمٕمط هذا ايمزر-
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     زر اهلروب(ESC)  

 دطمٙمٛمـاه وايمذي) همٝمف ىمٛما ايمذي ايمسازمؼ يمٙمٚمقومع وايمٔمقدة فمٙمٝمف ٞمٗمػ ايمذي اظمقومع َمـ يمٙمخروج ايمزر هذا ٞمستخدم َما وفمادة    

اظمٖماسمٝمح ايمتل سمٖمِمؾ هذا ايمزر زمٚمقومع يمقضمده دم أومٍم يسار ايمٙمقضمة (- وهٛماك زمٔمض يمقضمات Enter اإلدطمال زر زماؽمتخدام

 ايمٔمٙمقي َمػمزًة إياه ٕمهٝمتف

      زر اجلدويمة(Tab) 

 وٞمستْمٝمع َمٔمٝمٛمة زمْمريٗمة ٕومسام ايمُماؾمة سمٗمسٝمؿ يٚم٘مـ ضمٝمث ايمُماؾمة، فمعم اظمٗمبٙمة يمٙمقومٖمة اظم٠مذ حيرك ايمزر وهذا 

 يمٙمٔمقدة ، Shift زر َمع َمِماضمب زمُم٘مؾ ايمزر هذا اؽمتخدام ويٚم٘مـ ىمام ايمزر، هذا زمّمٕمط ايمٗمادَمة يمٙمقومٖمة آٞمتٗمال

َما ٞمٗمقم زماؽمتخدام زر اجلدويمة فمٛمد ايمٗمٝمام زمتٔمبئة أو إٞمُماء صمدول يمٛمٛمتٗمؾ ظمقاومع َمتساوية فمعم ايمُماؾمة وضمتك يٓمٜمر اجلدول  وفمادة ايمسازمٗمة، يمٙمقومٖمة

 زمِمقرة َمرسمبة-

     زر اظمساهمة اخلٙمٖمٝمةBackspace 

، وهذا ايمزر ئمٚمؾ فمعم BS ب فمادة وخيتٌم اخلٙمٖمل اظمسح زر أو ايمٖمقري ايمتٔمديؾ رزمز أيّما وئمرف    

َمسح أطمر زر )ايمسازمؼ( ايمذي ىمتبٛماه وايمٔمقدة زمٛماء طماٞمة يمٙمخٙمػ، وفمادة َمـا ٞمسـتخدم هـذا ايمـزر أشمٛمـاء 

ح هذا ايمزر وايمٔمقدة يمٙمخاٞمة ايمسازمٗمة ايمتحرير )ايم٘متازمة( وفمٛمدَما ٞمخْمئ زمّمٕمط زر َمٔمكم، زمٚمجرد ايمّمٕمط فمعم زر اظمساهمة اخلٙمٖمٝمة، يٗمقم ايمٛمٓمام زمٚمس

 ٕومقم زمدوري زمّمٕمط ايمزر ايمِمحٝمح وإىمامل ايم٘متازمة-

     زر ايمتح٘مؿ(Control) 

، ضمٝمث ٓ ئمٚمـؾ زمُمـ٘مؾ َمٛمٖمـرد، وإٞمـام ئمٚمـؾ َمـع زر أو أزرار  Shift، وهذا ايمزر ؾمبٝمف زمزر (Ctrl) زمـ اطمتِماره ويتؿ    

، A اطمتٝمارات صمديدة يمٙمٔمٚمؾ، ضمٝمث يِمبح هٛمـاك َمٔمٛمـك صمديـد يمٙمـزرأطمرى، وفمـ ؿمريؼ هذا ايمزر ٞمٔمْمل يمقضمة اظمٖماسمٝمح 

، واظمٜمٚمة ايمتل ي٠مدهيا اجلٜماز سمٔمتٚمد فمـعم ايمػمٞمـاَمج اظمسـتخدم، وايمتـل يٗمـقم ايمػمٞمـاَمج زمممـضمٜما دم َم٘مـان َمـا Ctrl فمٛمدَما ٞمٗمقم زمّمٕمْمف َمع زر

 ,َمٜما َمع هذا ايمزر وزم٘مثرة وايمتل سمٖمٜمٚمٜما َمٔمٓمؿ ايمػماَمج 9يمٙمٚمستخدم، )فمادة دم ومائٚمة اظمسافمدة اظمقصمقدة دم زمرٞماجمف(- وأهؿ إزرار ايمتل ٞمستخد

,         Ctrl-C ٛمسخ  ايمٛمِمقص 9 يم- 

,         Ctrl-S ففمٚمٙم ٖمظ  َما  سمؿ  9 حل - 

,          Ctrl-Alt-Del  9   يمٖمتح إدارة  اظمٜمام  أو  إدطمايمف  يمقضع  سمسجٝمؾ  اخلروج- 
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     زر ايمٔمٚمٙمٝمات ايمداطمٙمٝمةAlternate Key زرأو(ALT)  

ضمٝمث ٓ فمٚمؾ يمف زمُم٘مؾ َمٛمٖمرد، زمؾ ئمٚمؾ زمُمـ٘مؾ َمِمـاضمب ٕزرار أطمـرى،  Ctrlوزر  Shift زر متاَما يُمبف ايمزر وهذا    

 Shiftوزمايمّمٕمط زر    هم١من ايمػمٞماَمج اظمستخدم يبكم يمٛما ىمٝمٖمٝمة اؽمتخدام هذا ايمزر َمع زماومل إزرار- Ctrlوىمام أؽمٙمٖمٛما فمـ زر 

  ٝمة  الم  اإلٞمجٙمٝمزية  وايمٔم٘مس  - يتؿ  سمٕمغم  ايمٙمٕمة ايمٔمرزم Alt  َمع

  

  Start  9ايمٛمقاهمذ  إزمداء  أو   زر     ·

وفمعم هذا ايمزر جتد إؾمارة ٞمقاهمذ َماي٘مروؽمقهمت، وٓ يقصمد هذا ايمزر دم مجٝمع يمقضمات اظمٖماسمٝمح، ويم٘مـ َمٔمٓمؿ ايمممـىمات 

( Start –ج احلارم اظمستخدم يمٙمٛمقاهمذ ويٗمقم زمٖمتح ومائٚمة )ازمدأ اظمِمٛمٔمة أدطمٙمتف ضمديثا فمعم يمقضماهتا، وفمٛمد ضٕمط هذا ايمزر يٛمتٗمؾ ايمٛمٓمام َمـ ايمػمٞماَم

 زمُم٘مؾ سمٙمٗمائل

·  Num Lock  9 يمٙمٗمٙمب زمكم ايمٗمسؿ ايمسٖمقم وايمٗمسؿ ايمٔمٙمقي دم أزرار أيمة احلاؽمبة، وهٛماك َم٠مذ فمعم يمقضمة اظمٖماسمٝمح ييضء أو يْمٖمئ يمٝمُمغم يمٛمـا

 إذا ىمان هذا ايمزر ومد ضٕمط أم ٓ-

·  End ادة يمٙمتحرك دم ايمػماَمج ايمتل سمتٝمح يمٛما اظمجال يمٙمتحرك زمداطمٙمٜما، ضمٝمث يٗمقم زمتحري٘مٛما إلم هناية َما َممموضمة دم ذيمؽ 9 وهذا ايمزر يستخدم فم

 ايمػمٞماَمج )فمادة هناية ايمسْمر اظمقومقف فمٙمٝمف(-

·     Home  :-)يٚم٘مٛمٛما َمـ ايمتحرك يمبداية َما )فمادة يمبداية ايمسْمر اظمقومقف فمٙمٝمف 

·     PgUp :  وهل اطمتِمار لPage Up صٖمحة يمألفمعم وَمـ اؽمؿ ايمزر يٚم٘مٛمٛما َمـ احلرىمة صٖمحة يمألفمعم- أي 

·     PgDn  : وهل اطمتِمار لPage Down -أي صٖمحة يمألؽمٖمؾ 

 ضمٝمث مت٘مٛمٛما َمـ احلرىمة زمٟمضمد آجتاهات إرزمٔمة )يٚمكم ، يسار ، همقق ، حتت( طماٞمة دم ىمؾ َمرة-إؽمٜمؿ إرزمٔمة 9      ·

·  Del  9 اطمتِمار لDelete ايمزر ؾمـبٝمف زمـايمزر  أي احلذف، وهذاBackspace زمٖمـارق أن زر ال ،Del  يٗمـقم زمحـذف احلـرف اظمقومـقف فمٙمٝمـف

 وؽمحب َما زمٔمده، وفمادة َما ٞمستخدم هذا ايمزر يمتٔمديؾ ٞمص أشمٛماء َمراصمٔمتف ويمٝمس أشمٛماء ىمتازمتف-

·  Ins :  اطمتِمار لInsert د فمـعم أٞمـف يتـٝمح يمٛمـا اظمجـال أو إدطمال، وهذا ايمزر يتٝمح يمٛما اظمجال إلدطمال ضمرف زمكم جمٚمقفمة َمـ إضمرف، وٞمُمـد

 "اإلزمدال"هل ايمٗمٙمب زمكم ضمايمة  Insإلدطمال ضمرف دم َمقومع َما زمايمٛمص، ويم٘مٛمف ٓ يٗمقم زمٛمٖمسف زمٔمٚمٙمٝمة إدطمال هذا احلرف، ضمٝمث أن َمٜمٚمة زر 

 ٞمص-ضمتك ٞمستْمٝمع همٜمؿ ىمٝمٖمٝمة إدطمال ضمرف دم َمقومع َمع داطمؾ  "اإلدطمال"و  "اإلزمدال"، وٓ زمد يمٛما َمـ همٜمؿ َمٔمٛمك "اإلدطمال"و ضمايمة 
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اإلزمدال 9 أن سم٘مقن يمقضمة اظمٖماسمٝمح دم ضمايمة اإلزمدال، ئمٛمل أٞمٛمل إذا حترىمت حلرف َما َم٘متقب ووومٖمت فمٙمٝمـف شمـؿ ضـٕمْمت ضمـرف صمديـد همـ١من     ,

 احلرف اظمّمٕمقط حيؾ حمؾ احلرف اظم٘متقب أَماَمل فمعم ايمُماؾمة-

َما َم٘متقب ووومٖمت فمٙمٝمف شمؿ ضـٕمْمت ضمـرف صمديـد همـ١من  اإلدطمال 9 أن سم٘مقن يمقضمة اظمٖماسمٝمح دم ضمايمة اإلدطمال، ئمٛمل أٞمٛمل إذا حترىمت حلرف    ,

 احلرف اظمّمٕمقط يدهمع احلرف اظمْمبقع وَما زمٔمده يمألَمام وحيؾ احلرف اظمّمٕمقط دم ايمٖمراغ َم٘ماٞمف-

، ٕداء َمٜمـام Altوأضمٝماٞما َمـع زر ال  Ctrlَمع زر ال  PgUp, PgDn, Home, Endوَمـ اجلدير ذىمره، أٞمف يٚم٘مـ اؽمتخدام أزرار احلرىمة َمثؾ 

ايمتحرك إلم زمداية ايمِمٖمحة زمدل زمداية ايمسْمر أو إلم زمداية ايمٛمص زمدل زمداية ايمسْمر، أو ايمتحـرك إلم هنايـة ايمِمـٖمحة أو إلم هنايـة ايمـٛمص إضاهمٝمة ىم

 )وهذه آؽمتخداَمات هل وصمٜمة ٞمٓمر ايمػمٞماَمج اظمستخدم، فمٙمٝمؽ زمتجريبٜما ظمٔمرهمة ؿمريٗمة فمٚمٙمٜما-

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمحٝمث َمٔمٜما ايمتٔماَمؾ وؽمٜمقيمة ايمقضمدة هذه زمساؿمة ورنمؿ ايمُمخيص وضماؽمبف اظمستخدم زمكم ةإؽماؽمٝم آسمِمال وؽمٝمٙمة هل اظمٖماسمٝمح يمقضمة سمٔمتػم

 جمٚمقفمة َمـ اظمٖماسمٝمح يمقضمة سمت٘مقن- َمستٗمؾ ضماؽمب ٞمٔمتػمها أن ويٚم٘مـ هاَمة ىمثغمة زمٔمٚمٙمٝمات سمٗمقم أهنا إٓ سمْمقرا ايمقضمدات أومؾ أهنا ايمبٔمض يٓمـ

 اإلؾمارات يتٙمٗمل Microprocessor صٕمغم زمٚمٔمايمج اخلاليا هذه سمتِمؾو َمٖمتاح ىمؾ حتت سمقصمد ايمتل Switches ايم٘مٜمرزمائٝمة اخلاليا َمـ

 ارم إؾمارات اظمٖماسمٝمح يمقضمة دم اظمقصمقد ايمِمٕمغم اظمٔمايمج فمـ يِمدر- اظمٖماسمٝمح فمقم حيدث ايمذي يمٙمّمٕمط وهمٗما ايم٘مٜمرزمائٝمة اخلاليا َمـ إيمٝمف سمِمؾ ايمتل

 -فمٙمٝمف ّمٕمطزمايم اظمستخدم ومام ايمذي اظمٖمتاح ٞمقفمٝمة فمـ سمٔمػم زماحلاؽمب ايمرئٝمز اظمٔمايمج

 Keyboard Workىىىالمغاتوحىلوحظىتطملىكوفى(9-1-2)
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 زمِمٖمة أومتٌم ومد ايمتْمقر هذا ويم٘مـ أن وضمتك اظمايض ايمٗمرن َمـ إرزمٔمٝمٛمات َمٛمتِمػ دم ـمٜمقره زمداية َمٛمذ اظمٖماسمٝمح يمقضمة ؾم٘مؾ دم سمٕمغم ضمدث

 -أهمّمؾ زمْمريٗمة احلاؽمب َمع ايمتٖماهؿ فمقم اظمستخدم ظمسافمدة صمديدة َمٖماسمٝمح إضاهمة فمقم طماصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  وسمستْمٝمع  أيّما  سمقصٝمٙمف  الم   USBوأيّما   يٚم٘مٛمؽ  سمقصٝمٙمف  زمٚمٛمٖمذ       PS\2ايم٘مٚمبٝمقسمر  فمػم َمٛمٖمذ   يتؿ  سمقصٝمؾ  يمقضمة  اظمٖماسمٝمح  الم 

 - DIN- وىمان  ومديام  يقصؾ  فمـ  ؿمريؼ        Wi-Fiايم٘مٚمبٝمقسمر  فمـ  ؿمريؼ   سمٗمٛمٝمة  

 

 

 

 

 

 

 Keyboard Connectorsتوصولىىلوحظىىالمغاتوحى(9-1-3)
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 ايمممىمــات  اظمِمٛمٔمة  يمٙمقضمة  اظمٖماسمٝمح  ىمثغمة  صمدا  َمـ  أهؿ  هذه  ايمممىمات  9 
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 ,9 مها ٞمقفمكم اظمٖماسمٝمح يمقضمة سمِمٝمب ايمتل آفمْمال

 -فمٙمٝمٜما ايمّمٕمط فمٛمد سمستجٝمب ٓ َمٖماسمٝمح جمٚمقفمف او واضمد َمٖمتاح وصمقد وهق9  صمزئل فمْمؾ -1

 ايمتُمٕمٝمؾ ؽمالَمة َمـ ايمتٟمىمد جيباحلايمة  هذه ودم اظمٖماسمٝمح يمقضمة اؽمتجازمة وفمدم احلاؽمقب ٕمٝمؾسمُم زمٔمد ويٓمٜمر9  ىمقم فمْمؾ -2

  فمٙمٝمٜما ايمسقائؾ واٞمس٘ماب ايمٕمبار  سمراىمؿ9ايمسبب -        فمٙمٝمٜما ايمّمٕمط فمٛمد اظمٖماسمٝمح زمٔمض آؽمتجازمة فمدم 9ايمٔمْمؾ 

 -اظمٗمْمر زماظماء وسمٛمٓمٝمٖمٜما ايمٕمبار ٞماهمخ زمقاؽمْمة ايمٕمبار َمـ ايمٙمقضمة سمٛمٓمٝمػ9 احلؾ

 اظمٖماسمٝمح يمقضمة ىمٝمبؾ وصٙمة دم اظمقصمقدة  يمٙمدزمازمٝمس افمقصماج او ىمرس ضمدوث9ايمسبب -       ظمٖماسمٝمحا يمقضمف ؽمتجازمةا فمدم 9ايمٔمْمؾ 

 اصالضمف او ايم٘مٝمبؾ سمٕمٝمغم9  احلؾ

 9ايمتُمٕمٝمؾ فمٛمد آسمٝمف ايمرؽمايمف ايمٔمْمؾ  9 ـمٜمقر KEYBORD ERROR OR NO KEYBOARD PRESNT 

PRESS F1 TO CONTINUE DEL TO ENTER SETUP  

 اخلاص زماظمٛمٖمذ اظمٖماسمٝمح يمقضمة ىمٝمبؾ سمقصٝمؾ َمـ ايمتٟمىمد9 احلؾ-   ايمٖماره زم٘مٝمبؾ اخلاصة وصٙمف دم اظمٖماسمٝمح ضمةيمق ىمٝمبؾ سمقصٝمؾ 9ايمسبب

 َمـ ايمتٟمىمد9  اإلصمراء-  اظمٖماسمٝمح يمقضمة دم فمْمؾ ايم٘مازمؾ سمرىمٝمب فمدم أو همِمؾ9  ايمسبب-  سمٔمٚمؾ ٓ ايمٙمقضمة َمٖماسمٝمح ىمؾ.  زمٔمض9  ايمٔمْمؾ 

 - ايمٔمقائؼ َمـ اظمٖماسمٝمح سمٛمٓمٝمػ-  ايم٘مازمؾ سمرىمٝمب

 يٚم٘مـ ايمتل ايمقومائٝمة آَمقر اهؿ وَمـ هلا ايمدورية ايمِمٝماٞمة اصمراء َمـ زمد ٓ يمذا زماحلاؽمقب اظمرسمبْمة ايمْمرهمٝمات اهؿ َمـ اظمٖماسمٝمح يمقضمة سمٔمتػم 

 -وآوؽماخ ايمٕمبار فمـ زمٔمٝمدة ازمٗمائٜما -1  9 هل  اظمٖماسمٝمح يمقضمة فمعم يمٙمٚمحاهمٓمة اسمبافمٜما

 هف الم ايمٙمقضمة سمٔمرض سمؿ واذا ايمٙمقضمة هذه سمٔمْمؾ دم اخلْمٟم زمْمريؼ ؽم٘مبٜما فمٛمد فمادة سمتسبب وايمتل ضمقهلا اظممموزمات وضع جتٛمب -2

 -ؾمديديـ وضمرص زمحذر ايم٘محقل او اظمٗمْمر زماظماء وسمٛمٓمٝمٖمٜما سمُمٕمٝمٙمٜما فمدم جيب آَمقر

  Keyboard Companyالذركاتىىالمصنطظىىىللوحظىىالمغاتوحى(9-1-4)

 Keyboard Crash األرطالىالذائطظىىىىللوحظىىالمغاتوحى(9-1-5)

ىىى
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 وسمٔمتٚمد ايمرؽمقَمٝمة، ايمقاصمٜمة دم وايمٛمٗمر يمٙمتٟمؾمغم يدويا اؽمتٔمامهلا يتؿ احلاؽمقب دم اإلدطمال وضمدات إضمدى هل( 9Mouse زماإلٞمجٙمٝمزية) ايمٖمٟمرة

 -وؽمْمك ىمزر سمٔمٚمؾ اظمٛمتِمػ دم وفمجٙمة ذريـ فمعم ضمايمٝما آهمؼماضٝمة ايمٖمٟمرة وحتتقي- َمسافمد ؽمْمح همقق ضمرىمتٜما فمعم اؽمتٔمامهلا دم أؽماؽما

 ايمُمخِمٝمة احلقاؽمٝمب دم وزريـ َماىمٛمتقش أزمؾ ٞمقع َمـ احلقاؽمٝمب دم واضمد زر فمعم حتتقى وىماٞمت ايمٖمٟمرة اطمؼماع سمؿ (PC )سمؿ وٓضمٗما 

 أن إٞمقاع وزمٔمض ايمزر هذا هبا ودَمج زمٔمجٙمة إوؽمط ايمزر اؽمتبدال سمؿ شمؿ شمالشمة  إلم إزرار فمدد زيادة شمؿ وَمـ ق،آٞمزٓ فمجٙمة إضاهمة

 وايمتِماَمٝمؿ ايمرؽمقَمات أو إيمٔماب يمتْمبٝمٗمات إزرار زماومل وختتص يمٙمػمجمة، ومازمٙمة وسم٘مقن أزرار شمالشمة َمـ أىمثر فمعم حتتقي

 9   َمـ ىمؾ أيدي فمعم م 1952 فمام ايمتٔمٗمب ىمرية زماطمؼماع احلاؽمقب يمٖمٟمرة ايمبدائل ايمٓمٜمقر داية زم سمٟمريخ يٚم٘مـ ايمُم٘مؾ  ايمبدائل  يمٙمٖمٟمرة 

 ايمتٔمٗمب ىمرية وسم٘مقٞمت داسمار، َممموع ضٚمـ ايم٘مٛمدية، اظمٙم٘مٝمة ايمبحرية دم ايمٔماَمٙمكم سمايٙمقر وىمٛمٝمقن يمقٞمجستاف وهمريد ىمراٞمستقن سمقم

 وـمٝمٖمة وىماٞمت رسي فمس٘مري َممموع ضٚمـ اجلٜماز ىمقن ذيمؽ ؼماعاطم زمراءة هلا سمسجؾ ومل اظمساَمغم، مخاؽمٝمة ايمبقيمٝمٛمج ىمرة َمـ أؽماؽما

 م1965 فمام َمرة ٕول همٟمرة َمِمْمٙمح اؽمتخدام سمؿ وومد( َم٠مذ أهنا أي) ايمتٟمؾمغم هل هذه ايمتٔمٗمب ىمرية

 

 

 

 

 

 

 

  9وهل ايمٖمٟمرة َمـ ٞمقفمان هٛماك

 ايمٖمارة ضمرىمة َمع سمدور ايمٖمارة ؾداطم ىمرة فمقم ايمٖمارة ضمرىمة فمقم ايمتٔمرف دم وئمتٚمدMechanical Mouse  9اظمٝم٘ماٞمٝم٘مٝمة  رةايمٖمٟم -1

 -َمتٔماَمديـ صٕمغميـ سمرؽمكم فمقم ضمرىمتٜما وسم٠مشمر

 Mouseالغأرة( 9-2)

ىىى 

 ىىى Mouseأنواعىالغأرةى(9-2-1)
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 ايمٖمارة أؽمٖمؾ اظمرىمز اظمقصالت اؾمباه ايمٙمٝمزر ضقء َمـ ؾمٔماع فمقم سمٔمتٚمدCordless Optical Mouse  9 ايمّمقئٝمة ايمٖمارة     -2

 -ايمتِمقير زمحساس اؾمبف إيم٘مؼموٞمٝمة ذحية فمعم اؽمتٗمبايمف ويتؿ ايمسْمح فمعم َمـ يٛمٔم٘مس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -USB أو PS/2 َمٛمٖمذ ؿمريؼ فمـ ؽمٙم٘مٝمايتؿ  سمقصٝمؾ  ايمٖمٟمرة  الم  ايم٘مٚمبٝمقسمر   -1

أو سمٗمٛمٝمة ايمــ  ايمبٙمقسمقث سمٗمٛمٝمة ؿمريؼ فمـ وذيمؽ احلاؽمقب َمع يمٙمتقصٝمؾ ؽمٙمؽ زمدون ٓؽمٙم٘مٝماأو  يتؿ  سمقصٝمؾ  ايمٖمٟمرة  الم  ايم٘مٚمبٝمقسمر    -2

WI-FI  زماحلاؽمقب َمتِمؾ اؽمتٗمبال صمٜماز لمإ ايمٖمٟمرة َمـ احلرىمة َمٔمٙمقَمات يمٛمٗمؾ ٓؽمٙم٘مٝمة وؽمٝمٙمة سمقهمر وايمتل- 

 

 

 

 

 Mouse Connectorsتوصولىىىالغأرةىىى(9-2-2)

ىىى 
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 9   ايمممىمات  هذه  أهؿ  َمـ  صمدا  ىمثغمة  اظمٖماسمٝمح  يمٙمقضمة  اظمِمٛمٔمة  ايمممىمــات

HP – DELL –IBM _ Lenovo _ Easer –Toshiba _Asus-Sony-Apple Mac-Compaq-Verbatim  

 

 ايمسٖمٙمٝمة ايمٖمٟمرة فمجالت فمعم ايمٕمبار جتٚمع9  ايمسبب-     زمسٜمقيمة ايمٖمٟمرة َم٠مذ دم ايمتح٘مؿ فمعم ايمٗمدرة 9 فمدم  ايمٔمْمؾ- 

 -حماورها فمعم ايمٔمايمٗمة اظمقاد َمـ وسمٛمٓمٝمٖمٜما ايمٔمجٙمة نمْماء همتح9  احلؾ

 ايمداطمٙمٝمة اظمٗمازمس دم ىمرس وصمقد9  ايمسبب   -همائدة زمدون ايمزر فمعم ايمّمٕمط فمٚمٙمٝمة سم٘مقن ضمٝمث ايمٖمٟمرة ازرار اؽمتجازمة 9فمدم ايمٔمْمؾ 

 -ايمٖمٟمرة اؽمتبدال9  احلؾ                                                       -يمألزرار

 زماجلٜماز َمقصقيمة نمغم او َمٔمرهمة نمغم ايمٖمٟمرة9  ايمسبب-             اجلٜماز سمُمٕمٝمؾ زمٔمد ايمٖمٟمرة َم٠مذ حترك فمدم 9 ايمٔمْمؾ- 

 زمُم٘مؾ وسمٔمٚمؾ Windows ايمتُمٕمٝمؾ ٞمٓمام طمالل َمـ ايمٖمٟمرة سمٔمريػ همٝمتؿ َمقاهمؼ زر فمعم ايمّمٕمط شمؿ وَمـ َم٘ماهنا دم ايمٖمٟمرة سمقصٝمؾ9  احلؾ

 -صحٝمح

 

 ايمٛمٓمام زمقضمدة اظمقصمقد(  Sound Card) صقت زم٘مارت سمقصٝمٙمف يتؿ ضمٝمث أرم احلاؽمب إلم إصقات إدطمال دم اظمٝم٘مرهمقن  يستخدم

 -احلاؽمب إلم ايمِمقت إدطمال يٚم٘مـ اظمٛماؽمبة ايمػماَمج وزماؽمتخدام

 -  (Wireless Microphone) وصٙمة زمدون ئمٚمؾ ٞمقع وهٛماك ، وَمتٛمقفمة فمديدة وأؾم٘مال أٞمقاع ويمٙمٚمٝم٘مرهمقن

 

 

 

 

 Mouse Companyالذركاتىىالمصنطظىىللغأرةىى(9-2-3)

ىىى 

 Mouse Crashاألرطالىىالذائطظىالخاصظىىبالغأرةىىى(9-2-4)

ىىى  

 (Microphone or Mic)ىالموكرفونىأوىالبوقىى(9-3)
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ايمسامفمات هل  َمـ  وضمدات اإلطمراج  دم  ايم٘مٚمبٝمقسمر  ووـمٝمٖمتف  إطمراج  ايمِمقت  َمـ  ىمرت  ايمِمقت  الم  ايمسامفمة  يمٝمتؿ  ؽمامفمف  َمـ ومبؾ  

ؿمريؼ  ايمبٙمقسمقث  أو    -  أو  ئمٚمؾ زمدون  سمقصٝمؾ  فمـ  Audio Portاظمستخدم   -   ويتؿ  سمقصٝمٙمٜما  فمـ  ؿمريؼ  اظمٛمٖمذ  اخلاص  هبا  دم  

 .  Wi-Fiايمــ

 

 

 

 

 

 

 اظمستخدم همٝمُمٔمر ضٝمٗمة اظمساضمة سم٘مقن همٗمد زمسٜمقيمة هبا سمتحرك يم٘مل حتتاصمٜما ايمتل اظمساضمة زمسبب ايمٖمٟمرة حيبقن ٓ احلاؽمب َمستخدَمل زمٔمض

 دون زمٟمصازمٔمف همٗمط ايم٘مرة انزمدور َمٔمٜما ايمتٔماَمؾ يمٙمٚمستخدم يٚم٘مـ ايمتل "ايمتتبع ىمرة" اإلدطمال وضمدة ـمٜمرت ويمذيمؽ آرسمٝماح وفمدم زمايمّمٝمؼ

 ، وهمتحٜما ايم٘مائٛمات يمتحديد سمستخدم أزرار وهلا ايمٖمٟمرة َما ضمد إلم سمُمبف ايمقضمدة وهذه ضٝمٗمة َمساضمات دم اؽمتخداَمٜما يٚم٘مـ مما ايمقضمدة ضمرىمة

 . USBوسمقصؾ زمٚمٛمٖمذ   -هبا َمثبت( Laptop)  ضماؽمبات دم يتقاصمد َما نمايمبا( Trackball) اإلدطمال وضمدات َمـ ٞمقع وهٛماك

 

 

 

 

 

 (Speaker)ىالدماراتىىى(9-4)

 (Trackball)ىالتتبدىكرةىى(9-5)
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 واظمستٛمدات ايمرؽمقَمات إدطمال دم اظمستخدَمة(  Optical Input Devices)ايمّمقئٝمة اإلدطمال أصمٜمزة أضمد َمـ ايمّمقئل اظماؽمح ئمتػم

 USB-ويقصؾ  نمايمبا  زمٚمٛمٖمذ   وإٞمقاع إؾم٘مال َمـ ايمٔمديد َمٛمف ويتقاصمد ، اظمستٛمدات سمِمقير َماىمٝمٛمة يُمبف وهق أرم احلاؽمب إلم وايمِمقر

 

 

 

  

 

 

 

  رَمقز  أو  ٞمِمقص أو صقر َمـ َمسحف يتؿ َما زمٗمراءة يٗمقم ايمّمقئل اظماؽمح أن اظمٔمروف وَمـ ، ايمسٙمع فمقم اظمقصمقد ايم٘مقد ومراءة دم يستخدم

 طمالل َمـ اظمٚمسقضمة ايمٛمِمقص ومراءة َمـ سمتٚم٘مـ همٙم٘مل(   Bitmap Image) ٞمٗمْمٝمة صقر هق واضمد  ؾم٘مؾ  دم  احلاؽمب  إلم  وإدطمايمف

 9َمٛمٜما ٞمِمقص إلم ايمِمقر هذه زمؼممجة سمٗمقم ايمتل اجلاهزة ايمػماَمج زمٔمض هٛماك ْمٝمةٞمٗم صقر ويمٝمست ىمٛمِمقص ايمّمقئل اظماؽمح

 إلم صقرة ؾم٘مؾ فمقم اظمٟمطمقذة ايمٛمِمقص يمتحقيؾ ايمػمٞماَمج هذا ويستخدم-    ORC Optical Character Recognition- زمرٞماَمج

 -   USB  او  َمٛمٖمذ    Ethernet (RJ45)ذ - ويتؿ  سمقصٝمٙمف  فمـ  ؿمريؼ  َمٛمٖمٞمِمقص حمرر أي دم همٝمف وايمتٔمديؾ َمٔمف ايمتٔماَمؾ يٚم٘مـ ٞمص

 

 

 

 

 (Scanner)ىالضوئيىالمادحىى(9-6)

 (Bar-Code Reader)ىىالكودىقارئىجؼازىى(9-7)
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 همٝمٜما ختزن ذاىمرة زمْماومة سمستخدم ذيمؽ َمـ زمدًٓ  و ، ايمِمقر يمتخزيـ ىمقؽمٝمط ايمٖمٝمٙمؿ فمعم سمٔمتٚمد ٓ ايمتل ايمتِمقير آٓت هل ايمرومٚمٝمة ايم٘ماَمغمات

 ايمبٝماٞمات ظمُماهدة ايمرومٚمٝمة ايمبٝماٞمات رإـمٜما وؽمائؾ زمٔمض اؽمتخدام يتقصمب زمحٝمث ،( آضماد و أصٖمار)  ايمثٛمائل زمايمٛمٓمام أرومام ؾم٘مؾ فمعم ايمِمقر

 سمِمقيرها فمٛمد ايمِمقرة سمسٗمط ٓ أهنا هق ايمرومٚمٝمة ايم٘ماَمغمات ىمؾ زمكم أطمر اظمُمؼمك ايمٗماؽمؿ يمٔمؾ و-  ايمْمازمٔمات و  ايمُماؾمات9  أمهٜما َمـ اظمخزٞمة

 - أٞمقافمٜما اطمتالف فمعم ايمرومٚمٝمة يم٘ماَمغماتزما ايمٖمٝمٙمؿ َمٗمام يٗمقم(  Sensor)  اظمستُمٔمر سمسٚمك إيم٘مؼموٞمٝمة ذحية فمعم زمؾ ، ايم٘ماَمغما داطمؾ همٝمٙمؿ فمعم

 ايمتِمقير آٓت َمثؾ إهمالم اؽمتخدام َمـ زمدًٓ  إيم٘مؼموين زمُم٘مؾ وختزهنا ايمٖمقسمقنمراهمٝمة ايمِمقر سمٙمتٗمط إيم٘مؼموٞمٝمة آيمة هل ايمرومٚمٝمة أو ايم٘ماَمغما

 زماإلضاهمة ايمٖمٝمديق أو ايمِمقت سمسجٝمؾ زمٔمّمٜما زم١مَم٘مان أٞمف زمحٝمث آؽمتخدام، َمتٔمددة أصبحت احلديثة ايمرومٚمٝمة ايمتِمقير آٓت- ايمتٗمٙمٝمدية

 -ايمِمقر َمـ أىمػم ىمؿّ  يمتخزيـ أٞمقافمٜما زماطمتالف أضمجاَمٜما ختتٙمػ ذاىمرة زمممحية َمرهمٗمة ايمٛمقع هذا َمـ أٓت أنمٙمب سمٟميت يمٙمِمقر،

 قرايمِم حتٚمٝمض َمٔمٚمؾ إلم ايمذهاب فمٙمٝمؽ سمقهمر وزمايمتارم ؿمبافمتٜما، ومبؾ همٝمٜما اظمرنمقب نمغم وضمذف ايمِمقر، زمٔمرض ايمرومٚمٝمة ايم٘ماَمغمات ىمؾ سمسٚمح

  USBيتؿ  سمقصٝمؾ  ايم٘ماَمغمات  ايمرومٚمٝمة  الم  ايم٘مٚمبٝمقسمر  فمـ  ؿمريؼ  َمٛمٖمذ   -حتٚمٝمّمٜما يتؿ ضمتك أيام فمدة أو يمٝمقم وآٞمتٓمار

 

 هٛماك  ذىمـــات  ىمثغمة  صمدا   يمِمٛمافمة ايم٘ماَمغمات  ايمرومٚمٝمة  َمـ أومقى   ايمممىمات و أمهٜما  9 

Canon, Nikon, Sony, Pentax, Olympus, Leica, Panasonic, Lumix, Samsung  

 

 

 

 

 

 

 

 (Digital Camera)ىالرقموظىالكاموراىى(9-8)

 (Digital Camera)ىالرقموظىلكاموراالذركاتىىلى(9-8-1)
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 إيمٔماب دم ايمتح٘مؿ دم اظمستخدَمة اإلدطمال وضمدات أىمثر َمـ ايمتح٘مؿ فمِما سمٔمتػم

(Game Controllers  )أصمٜمزة طمالل َمـ    (Play Station  )و (Video 

Game )ويتؿ  سمقصٝمٙمٜما  الم  يم٘مٚمبٝمقسمر  فمـ  ؿمريؼ   فمديدة أؾم٘مال َمٛمٜما ويقصمد -

 Joystick    اظمٛمٖمذ  اخلاص  هبا وايمذي  يسٚمك  و  فمـ  ؿمريؼأ   USBَمٛمٖمذ  

Port   - 

 

 

KVM يمـ اطمتِمار  (Keyboard , Video , Mouse  )ايمداسما زمداطمؾ ىمان إذا ايمٛمٓمام َمدير يمدى اظمستخدم اهلاردوير أؾمٜمر َمـ واضمد هق 

 زماؽمتخدام اىمثر أو واضمد ىمٚمبٝمقسمر دم ح٘مؿيمٙمت اإلَم٘ماٞمٝمة يمؽ سمتٝمح وايمتل اظمٚمٝمزات َمـ ايمٔمديد َمـ يمديف ظما وذيمؽ ، فمٛمٜما زمٔمٝمدا أو ؽمٛمؼم

Keyboard , Mouse , Monitor أىمثر أو واضمد - 

 9 وايمٖمقائد آؽمتخداَمات 

 100 فمدد زمؼمىمٝمب وؽمتٗمقم ايمسغمهمرات زمكم ؽمتتٛمٗمؾ هؾ ، ؽمغمهمر 100 ويمديؽ ؽمغمهمرات زمٕمرهمة جتٙمس أٞمؽ ختٝمؾ9  زمايمسغمهمرات ايمتح٘مؿ .1

!-  َمرهؼ أَمر اٞمف زمايمْمبع ؟- أطمر َمـ سمثبٝمتٜما وإيمٕماء زمسغمهمر زمتثبٝمتٜما وسمٗمقم واضمدة َمٖماسمٝمح يمقضمة زماؽمتخدام ؽمتٗمقم اٞمؽ أو َمٖماسمٝمح يمقضمة

 -همٗمط واضمدة َمٖماسمٝمح يمقضمة زماؽمتخدام ؽمغمهمر 100 ايمـ دم ايمتح٘مؿ يٚم٘مٛمؽ KVM همباؽمتخدام

 زمايمـ اظمقصمقدة اظمٛماهمذ زمٔمدد َمرهقن هٛما ايمسغمهمرات فمدد9  َمٙمحقـمة KVM- 

 9 وايمقومت واجلٜمد ايمت٘مٙمٖمة .2

 -KVM اؽمتخدام همٗمط يٚم٘مٛمؽ َمٖماسمٝمح يمقضمة 100 زممماء سمٗمقم أن َمـ همبدٓ ، إولم يمٙمٛمٗمْمة َم٘مٚمٙمة ٞمٗمْمة وهل9  ايمت٘مٙمٖمة    

 -ايمسغمهمرات زم٘ماهمة يمٙمتح٘مؿ اخلاصة وؾماؾمتؽ يمقضمتؽ زماؽمتخدام أيّما ؽمتتٚم٘مـ ايمٙمقضمة يمؼمىمٝمب ايمسغمهمرات زمكم سمتٛمٗمؾ أن َمـ زمد9ٓ  اجلٜمد    

 -زمسغمهمراسمؽ سمتح٘مؿ أن َمـ مت٘مٛمؽ وؽمٝمٙمة أرسع إلم زمحاصمة همٟمٞمت إذا ، ذهب َمـ ايمقومت املوإفم اظمال فمٌم دم9  ايمقومت    

 (Joystick)ىىالتحكمىرصاىى(9-9)

 KVM Switchجؼازىىىى(9-10)
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 LAN/WAN ؿمريؼ فمـ KVM ـيمٙمـ ايمقصقل يمؽ يتٝمح ٞمٓمام همٜمق( KVM Over) iKVM IP زمـ ويسٚمك9  زمٔمد فمـ ايمتح٘مؿ .3

 -ؽمٛمؼم زمايمداسما ايمسغمهمرات همةنمر دم َمباذة ايمسغمهمر أَمام جتٙمس ىمٟمٞمؽ َمٛمزيمؽ أو َم٘متبؽ َمـ زمايمسغمهمر زمايمتح٘مؿ يمؽ يسٚمح ضمٝمث

 ضمزم إلم وحتقهلا وسمّمٕمْمٜما وايمٖمٟمرة اظمٖماسمٝمح ويمقضمة ايمُماؾمة َمـ اإلؾمارات زمتجٚمٝمع سمٗمقم ايمتٗمٛمٝمة همٜمذه اظمٝمزة هذه فمـ أىمػم سمٗمٛمل زمُم٘مؾ حتدشمٛما إذا

 اجلٜمة يمدى وفمرضٜما ٜماهم٘م يتؿ شمؿ وَمـ Ethernet ايمـ إلم سمِمؾ ضمتك TCP/IP زمروسمقىمقل زماؽمتخدام اإلٞمؼمٞمت فمػم ٞمٗمٙمٜما يتؿ ايمبٝماٞمات َمـ

 -إطمرى

 ٞمٓمام دم اظمستخدم ايمتح٘مؿ زمراَمج  ضمدٕ يمديؽ آؽمتجازمة سمقومٖمت وومد همجٟمة ايمسغمهمر سمقومػ وومد َمٔمكم َمزود َمـ ؽمغمهمر زمتٟمصمغم ومٚمت أٞمؽ ختٝمؾ

 دَمةاخل َمزود يمدى ايمٖمٛمل ايمدفمؿ َمع زمايمتقاصؾ ؽمتٗمقم اٞمؽ هل وايمتٗمٙمٝمدية ايمٔمادية ايمقؽمٝمٙمة .RDP ,OpenSSH , VNC َمثؾ ايمتُمٕمٝمؾ

 ىمـ ايمٔمادية ايمػماَمج َمـ اإلؽمتجازمة سمقومٖمت ضمايمة دم زمٔمد فمـ زمٛمٖمسؽ ؽمغمهمرك دم ايمتح٘مؿ يٚم٘مٛمؽ KVM زماؽمتخدام- اظمُم٘مٙمة زم١مصالح يمٝمٗمقم

RDP ,OpenSSH , VNC ونمغمها- 

 سمستْمٝمع ٓ أٞمت ايمةاحل هذه ودم ، ايمُمب٘مة ٞمْماق طمارج َمستقيات دم ايمتُمٕمٝمؾ ٞمٓمام دم سمٛمٖمٝمذها يتؿ أن سمتْمٙمب ايمتل اإلصمراءات زمٔمض أيّما هٛماك

 يمٙمسغمهمر سمُمٕمٝمؾ افمادة فمٚمؾ زماؽمتخداَمف يٚم٘مٛمؽ ىمام- KVM/IP فمػم اظمُم٘مٙمة هذه ضمؾ ومد KVM- ايمُمب٘مة طمارج َمـ يمٙمسغمهمر ايمقصقل

 -زمايم٘ماَمؾ

 وهل- ايمسغمهمر إلم صمٜمازك َمـ CDٌـ  Mount فمٚمؾ همٝمٚم٘مٛمؽ KVM َمـ احلديثة إٞمقاع أضمد سمستخدم ىمٛمت اذا أٞمف زمؾ ، همحسب هذا يمٝمس

 -إطمرى آؽمتخداَمات َمـ وايمٔمديد Rescue Mode , OS Reinstall فمٚمؾ يٚم٘مٛمؽ ضمٝمث ئٔمةرا َمٝمزة

 -ActiveX, Java زماؽمتخدام أو ، ايمقيب َمتِمٖمح فمػم أن إيمٝمف ايمقصقل يٚم٘مٛمؽ iKVM:  ايمقصقل ؿمريٗمة .4

 زمٔمٝمدا إَمان َمـ َمزيدا ويقهمر ايمبٝماٞمات سمُمٖمغم يمؽ يتٝمح مما آومؾ فمعم bit-128 زمٝماٞمات سمُمٖمغم سمستخدم أن KVM أٞمقاع َمٔمٓمؿ9  احلامية .5

 -اظمتْمٖمٙمكم فمـ

 يمسغمهمره ٓؽمتخداَمف يمٙمٔمٚمٝمؾ َمتاح طمٝمار أيّما وهق اظمُمؼمىمة آؽمتّماهمة يمسغمهمرات iKVM سمستخدم ديٚمقهمٛمػ ذىمــة   أن زمايمذىمر اجلدير

 -ديٚمقهمٛمػ يمدى واظمستّماف

 

 



 

 
350 

 انذهاب اىل انفهزس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
351 

 انذهاب اىل انفهزس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خطىاخ  أساسياخ وهثادئ الصيانح  و 

كوثيىتز فك وتزكية  ال

أٔذ  وّٕٙذط  زبعٛة  ال  ثذ  ِب  رؼشف  و١ف  رمَٛ  ثفه  

ٚرشو١ت اٌىّج١ٛرش  ِٚب  ٟ٘  أعبع١بد  اٌص١بٔخ  ِٚجبدئٙب  لجً  

اٌفه  ٚاٌزشو١ت  ...  ٚرٌه ثؼذ ِؼشفزه  ألغٍت  اٌمطغ  ػٍٝ  

 اٌسبعٛة ..  



 

 
352 

 انذهاب اىل انفهزس

 

 ؟ٚمة  صٝماٞمة  َما  َمٔمٛمل  ىمٙمس.  

 هل  اظمحاهمٓمة  فمعم  اجلٜماز  و  ازمٗمائف  ئمٚمؾ  ايمُم٘مؾ  اظمْمٙمقب  - ج.

  اىمتُماف  إفمْمال  وسمُمخٝمِمٜما  شمؿ  إصالضمٜما  واؽمتبدال  إصمزاء ايمٔماؿمٙمة شمؿ  ايمتٟمىمد  َمـ  متام  اإلصالح زم٘مؾ  ايمقؽمائؾ  اظمتاضمة  يمتٟمىمٝمد   أو

 تقهمرة  أن  أَم٘مـ  -  صمقدة  اإلصالح  واظمٔمايرة فمعم َمٗمايس  اجلقدة  اظم

 ؟َما  هل أٞمقاع  ايمِمٝماٞمة  س.  

 وهل  ايمِمٝماٞمة  ايمتل  سمتؿ  زمُم٘مؾ  دوري  فمعم  همؼمات  زَمٛمٝمة  َمٔمٝمٛمة -ايمِمٝماٞمة  ايمدورية   9    -1 ج.

ئٝمة  زمٕمرض  هل صٝماٞمة  سمتؿ  دم أي وومت  ضمسب  ضماصمة  اجلٜماز  وَمدى  سمٔمرضف  يمألسمرزمة وايمٕمبار  وايمٔمقاَمؾ  ايمبٝمايمِمٝماٞمة ايمقومائٝمة  9  -2

ضمتك  يٚم٘مـ  آؽمتٖمادة  َمٛمف  ظمدة  ؿمقيٙمة  صمدًا    -  محاية  اجلٜماز  )وسمٔمتػم  َمـ أهؿ  صمقاٞمب آهتامم زماحلاؽمب  أرم ايمُمخيص ونمغمه  

 دون  سمٙمػ - 

 هل  صٝماٞمة  سمتؿ  فمٛمد  ضمدوث  فمْمؾ  َمٔمكم  -صٝماٞمة  فمالصمٝمة أو  اضْمرارية  9   ,3

 

وؽمٝمٙمة يمتٗمٙمٝمص  َمٌموهمات  ايمِمٝماٞمة  هق  حماويمة  احلٝمٙمقيمة  دون وومقع  ايمِمٝماٞمة  ايمقومائٝمة    همٜمل  فمـ  َمٔمٛمل  دم  ايمبداية ٓ  زمد  أن  ٞمتٔمرف 

زمؾ َما هق   إفمْمال ومبؾ  ضمدوشمٜما  وذيمؽ زمٔمٚمؾ  ايمِمٝماٞمة  ايمقومائٝمة  ايمالزَمة  واظمستٚمرة  همايمِمٝماٞمة ايمقومائٝمة  ٓ  سمقهمر  همٗمط سم٘مايمٝمػ سمِمٙمٝمح إفمْمال 

غم  طمسائر  سمقومػ اجلٜماز  فمـ  ايمٔمٚمؾ وٞمٔمتٗمد  أٞمٛما يمسٛما دم  ضماصمة  الم  سمٛمبٝمف  َمستخدم  احلاؽمب ايمُمخيص  فمـ  أؾمٝماء  ومد  أهؿ َمـ  ذيمؽ  هق  سمقهم

شمؿ سم٘مقن  واضحة  وصمٙمٝمة  يمدى  اجلٚمٝمع  َمثؾ  جتٛمب  إىمؾ وايمممب  ومريبا  َمـ  اجلٜماز  طمقهمًا َمـ  اٞمدٓق زمٔمض  ايمسقائؾ فمعم  إصمٜمزة  وَمـ 

ٔمْمؾ  - ىمذيمؽ  فمدم  اؽماءة اؽمتٔمامل  يمقضمة اظمٖماسمٝمح  واظمٙمحٗمات  اخلارصمٝمة  يمٙمحاؽمقب  -  وؽمٛمرىمز فمعم  زمٔمض  ايمٔمقاَمؾ  ايمتل اضمتامل  ضمدوث  ايم

  َمـ اظمحتٚمؾ  أن  سمٔمرض  احلاؽمقب  ايمُمخيص يمألذى َمـ  ذيمؽ  احلرارة  ايمزائدة  وسمٔمرضف  يمٙمٕمبار  واظمٕمٛماؿمٝمس  أضاهمة  الم َمُماىمؾ  ايم٘مٜمرزماء

 واظمٝماه  -  

 

 Introductionىمػدمظى(10-1)

 الصوانظىالوقائوظىىلحادوبكىىالذخصيىىتجنبكىالكثورىىمنىىالخدائرىىىى(10-2)
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َمُم٘مٙمة  احلرارة  مل  سمٔمد  َمُم٘مٙمة  ىمام  ىماٞمت  فمٙمٝمف دم  ايمسازمؼ  وذيمؽ  زمٖمّمؾ سمْمقر  إصمٜمزة اجلديدة  آ  أن ذايمؽ   9حلرارة  ايمزائدة    ا -1

 ٓ  ئمٛمل  أن  هنٚمؾ هذه  اظمُم٘مٙمة  9

    9  از  - وأيّما  سمقومػ  َمروضمة  ايمتػميد  سمٔمريض  اجلٜماز  يمٖمؼمة  ؿمقيٙمة ٕؾمٔمة  ايمُمٚمس مما ومد ي٠مدي الم  إرضار  زماجلٜمأؽمباب  اظمُم٘مٙمة

 ايمداطمٙمٝمة  اظمثبتة  زماجلٜماز  فمـ  ايمٔمٚمؾ  - 

   9  جيب  وضع  اجلٜماز  دم  َم٘مان زمٔمٝمد  فمـ  أؾمٔمة ايمُمٚمس   -2سمُمٕمٝمؾ  احلاؽمب  دم  زمٝمئة  َم٘مٝمٖمة  -        -1يمٙمتٕمٙمب  فمعم  هذه اظمُم٘مٙمة

 ٚمس اظمباذة  ئمرضٜما يمٙمتٙمػ  -اظمباذة  ضمٝمث  أن  سمٔمرض إصمٜمزة  آيم٘مؼموٞمٝمة  ٕؾمٔمة ايمُم

 أو أضاهمة َمروضمة  طمارصمٝمة  -    Caseزمايمِمٛمدوق اظمٔمدين    Power Supply سمثبٝمت  َمروضمة َمٛماؽمبة دم َمزود  ايمْماومة  -3

زمكم    جيب  سمٖمٗمد اظمروضمة ايمداطمٙمٝمة زماؽمتٚمرار  همٗمد  سمتٔمْمؾ دون  أن  ٞمٔمٙمؿ  ويسبب  ذيمؽ سمٔمْمؾ  اجلٜماز - هلذ  جيب  سمٖمٗمد  خمارج  اهلقاء -4

 -    ايمٖمؼمة  وإطمرى  وايمتٟمىمد  َمـ طمروج  اهلقاء  احلار  َمـ  سمٙمؽ  اظمخارج  ضمٝمث  أن ىمثغما  َمـ  اظمراوح ومد  ٓ  سمِمدر  صقسما  فمٛمد  ايمٔمٚمؾ

ضمرارة    سمرىمٝمب  جمسات  يمٙمحرارة  زماجلٜماز  يمتٗمقم  زم١منمالق  اجلٜماز  فمٛمد  وصقل درصمة احلرارة  الم  ايمٛمٗمْمة  احلرصمة -  أَما  فمـ  درصمة -5

همٜمرهنايت درصمة -وذيمؽ  ٕن   60:85أن  سم٘مقن  زمكم     IBMايمقؽمط  ايمتل  جيب  سمُمٕمٝمؾ  احلاؽمب  ايمُمخيص همٝمٜما  همٗمد  اومؼمضمت  ذىمة  

ىمام  سمبايـ  درصمة احلرارة  زمكم  َمٛمخٖمّمة  صمدا  وفمايمٝمة  صمدا  درصمة -   125ايمدوائر  آيم٘مؼموٞمٝمة  يٚم٘مـ ان سمٔمٚمؾ داطمٙمٝما  دم  درصمة  ضمرارة  

-سمسبب  صدَمة  ضمرارية  وهذا  حيدث دم همِمؾ  ايمُمتاء فمٛمدَما  سم٘مقن  درصمة  ضمرارة   ايمٕمرهمة َمٛمخٖمّمة وفمٛمد  ايمتُمٕمٝمؾ  اجلٜماز  سمرسمٖمع  درصمة  

همٜمرهنايت   وهذا  ايمٖمرق  زمكم  درصمتل  احلرارة  ومد  يسبب  ايمِمدَمة  احلرارية -  فمٛمد ذاء  صمٜماز   120ضمرارسمف  يمتِمؾ  الم أىمثر  َمـ  

ب آهتامم  زمٚمزود  ايمْماومة  واظمروضمة وٞمٓمام  ايمتػميد  -  همٗمد ي٠مدي  اؽمتخدام  َمروضمة  رطمٝمِمة  الم  سمٔمْمٙمٜما  وَمـ شمؿ  الم  سمٔمْمؾ احلاؽمب جي

 اجلٜماز فمـ ايمٔمٚمؾ وَما  يؼمسمب  فمـ  ذايمؽ َمـ طمسائر  َمادية  اضاهمٝمة  -   

 احلاؽمب  هق  ايمٕمبار  -   أن  أزمرز  اضمد  إؾمٝماء ايمتل  زمجٜماز  وىمٝمٖمٝمة  ايمقوماية َمٛمف  9   ايمٕمبار    -2

   فمٛمدَما  يؼماىمؿ  ايمٕمبار  فمعم  يمقضمات  ايمممائح  ويِمبح  ؿمبٗمة فمازيمة  وَمـ  شمؿ  يٛمتج  فمزٓ  ضمراريا  مما  يٙمحؼ  أرضارًا    -91  أؽمباب  اظمُم٘مٙمة

دم  َمزود  ايمْماومة  أو  ايمٗمرص ايمِمٙمب  أو ؽمد  ايمٕمبار  يمبٔمض  ايمٖمرنمات  واظمٛماهمذ  احلساؽمة  يمٙمجٜماز  َمثؾ  َمٛماهمذ   اهلقاء  -2 زمٙمٕمٝمف زماجلٜماز  -  

 ايمٖمراغ  اظمقصمقدة  زمكم ايمرأس ايمٗمراءة  دم حمرك  إومراص  اظمرٞمة  وايمٗمرص  اظمرن  ٞمٖمسف  -   

 -    Printerاظمِمدر  إىمثر  إٞمتاصما  يمٙمٕمبار واؽمتٗمبآً  يمف  ايمْمازمٔمة   -3

ؾمار  أضمد  ايم٘متاب اظمتخِمِمكم  دم  جمال  احلاؽمب  الم  أٞمف  اؿمٙمع  فمعم  دراؽمة  أضمد  اظمِمادر  ايمٖمٛمٝمة  يمٙمٕمبار وهل  رَماد  ايمدطمان  وومد  أ -4

 الطواملىىالتيىىقدىىتؤثرىرلىىالحادبىالذخصيىىوتطرضهىللتلفىى(10-3)
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ب  يٗمٙمؾ  أصمريت  َمـ  ومبؾ  إدارة  اظمخاؿمر وايمسالَمة اظمٜمٛمٝمة  دم  ايمقٓيات  اظمتحدة  آَمري٘مٝمة  سمبكم  َمٛمٜما  إن  ايمتدطمكم  زمايمٗمرب  َمـ  احلاؽم

 -     %40َمـ  فمٚمر  احلاؽمب  زمٛمسبة  

   ؽمٛمة  جيب  ايمٗمٝمام  زم١مزايمة  ايمٕمبار  زمُم٘مؾ  دوري  وايمْمريٗمة  اظمثعم  ايمتل يٛمِمح  هبا إزايمة ايمٕمبار ىمؾ   -1  هذه  اظمُم٘مٙمة  وضمٙمٜما  9 ويمٙمتٕمٙمب  فمعم

يمألصمٜمزة اظم٘متبٝمة  وىمذيمؽ  فمٛمدَما  ٞمحتاج  يمٖمتح  اجلٜماز  يمٔمٚمؾ  أي  صٝماٞمة  أو أضاهمة  أصمزاء  ؽمتف  أؾمٜمر  ذيمؽ يمألصمٜمزة  اظمٛمزيمٝمة   -   وىمؾ  

ءة  ٝمجب  سمٛمٓمٝمػ  اجلٜماز  َمـ  ايمٕمبار  - وأهمّمؾ  ؿمريٗمة  ٕزايمة  ايمٕمبار  هل  ٞمٖمخ  أصمزاء  اجلٜماز  هبقاء  َمّمٕمقط   -هذا  ويقصمد  فمٙمب  ممٙمقهم

 زمايمٕماز  اظمّمٕمقؿمة  طماصة  هلذا  ايمٕمرض  -   

 ا  همٗمط  فمٛمد  فمدم  اؽمتخدام اجلٜماز  -  اؽمتخدام  إنمْمٝمة ايمقومائٝمة  آ  أن  همائدهتا  ومد  سم٘مقن   حمدودة  ضمٝمث  يتؿ  اؽمتٔمامهل  -2

 جيب  ىمٛمس  وسمٛمٓمٝمػ  وٞمٖمخ  ايمْمازمٔمات  زماؽمتٚمرار  ويم٘مـ  يتؿ  هذا  زمٔمٝمدا  فمـ  صمٜماز  احلاؽمب  ضمتك ٓ  يٛمتٗمؾ  إسمرزمة َمرة أطمرى  -   -3

 جتٛمب  ايمتدطمكم أشمٛماء اؽمتخدام  احلاؽمب  أو زمايمٗمرب  َمٛمف  -    -4

 9  ة  ايمقوماية  َمٛمٜما    وىمٝمٖمٝماظمجآت  اظمٕمٛماؿمٝمسٝمة      -3

    وصمقد  اظمٕمٛماؿمٝمس ؽمقاء  ايمدائؿ  أو  ايم٘مٜمروَمٕمٛماؿمٝمز  ي٠مدي  الم  همٗمدان  ايمبٝماٞمات اظمقصمقدة دم إومراص  ايمِمٙمبة  -91 أؽمباب  اظمُم٘مٙمة

 وإومراص اظمرٞمة  -  

اصة  ايمُمب٘مات  وَمـ  ذايمؽ ايمتداطمالت  اظمقصمات  ايم٘مٜمروَمٕمٛماؿمٝمسٝمة  ايمّمايمة  ومد  حتدث ىمثغما  َمـ  اظمُماىمؾ حلاؽمبؽ  ايمُمخيص  وطم  -2

ايم٘مٜمروَمٕمٛماؿمٝمسٝمة  وايمتُمقيش  وايمتداطمالت  ايم٘مٜمروَمٕمٛماؿمٝمسٝمة  ومد  حتدث  فمٛمدَما  سمُمع  أو  سمترسب  ايم٘مٜمروَمٕمٛماؿمٝمسٝمة زمٕمغم  إرادسمٛما  

 وهذا  زمدوره حيدث  ايمتداطمالت  دم اظم٘ماظمات  وايمتداطمالت  دم  ايمؼمدد  ايمالؽمٙم٘مل  -   

 جتٛمب  وضع  هذه  ايمقؽمائط  ومريبا  َمـ  اظمٕمٛماؿمٝمس أو إصمٜمزة  ايمتل يقصمد  هبا  َمٕمٛماؿمٝمس أو  جتٛمب  -1  9ُم٘مٙمة  يمٙمتٕمٙمب  فمؾ  هذه  اظم

وصمقد  اظمٕمٛماؿمٝمس  ضمقل أصمٜمزة احلاؽمب  - هٛماك آٓت  ىمثغمة يقصمد  همٝمٜما َمٕمٛماؿمٝمس يٚم٘مـ  أن  ٞمٙمٗمل هلا  اهتامم  وسمقصمد  زم٘مثرة ضمقل  

ت اجلرس  ىمذيمؽ  سمٙمٖمقٞمات  اجلقال  وايمسامفمات  وزمٔمض  َمُمازمؽ  ايمقرق  ومد  سم٘مقن  َمـ  اظمٕمٛماؿمٝمس احلاؽمب َمثؾ ايمتٙمٖمقٞمات  ايمٗمديٚمة  ذا

- وفمعم ايمرنمؿ  َمـ أن  ىمثغما  َمـ  َمِمٛمٔمل  ايمسامفمات  يدفمقن  أهنا َمٔمزويمة  وآَمٛمة َمـ  اظمٕمٛماؿمٝمس آ أٞمف  َمـ  إهمّمؾ  فمدم  وضع  

 إومراص  فمٙمٝمٜما  -  

وطمغم  ٞمِمٝمحة هل  إزمٔماد  ىمؾ  َما  هق َمِمدر  يمٙمٚمٕمٛماؿمٝمسٝمة  فمـ  احلاؽمب  وَمٛمْمٗمة  ايمممائط  وإومراص    وايمقوماية   طمغم َمـ  ايمٔمالج  -2

 هماظمٕمٛماؿمٝمس  ومرب  اظمٕمٛماؿمٝمس ئمٛمل  ىمارشمة -  

 ائل 99 أىمثر  اظمُماىمؾ ايمتل  ومد  يتٔمرض هلا احلاؽمب  ايمُمخيص هل  زمسبب  فمدم  شمبات ايمتٝمار  ايم٘مٜمرزموىمٝمٖمٝمة  ايمقوماية  َمٛمٜما  ايم٘مٜمرزماء    -4
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   ؾمدة  ايمتٝمار  ايم٘مٜمريب وضٔمٖمف  وسمذزمذب ايمتٝمار زمكم فمارم وَمٛمخٖمض و اٞمٔمدام  ايمتٝمار  -  -91 أؽمباب  اظمُم٘مٙمة 

ومد  ي٘مقن  َمستخدم احلاؽمب  هق  ايمسبب  إول  حلدوث  َمُماىمؾ  ايم٘مٜمرزماء وذيمؽ  زم٘مثرة سمُمٕمٝمؾ  احلاؽمب  واؿمٖمائف دم وومت  زَمٛمل    -2

 قاصمٜمف  -   وصمٝمز  فمٛمد ايمتٔمرض  ٕي  َمُم٘مٙمة  سم

   و أصبح  َمزود  ايمْماومة  دم  احلاؽمبات  اجلديدة َمـ  ايمتْمقر  زمحٝمث  حيٚمل  اجلٜماز  َمـ  سمٕمغمات    -1   9يمٙمتٕمٙمب  فمؾ هذه  اظمُم٘مٙمة  وضمٙمٜما

 ايمتٝمار  ايم٘مٜمرزمائل  -   

جلٜماز   فمٛمد سمُمٕمٝمٙمف  يسحب  َمـ  يٛمِمح  ىمثغم  َمـ  طمػماء احلاؽمب زمؼمك  احلاؽمب  ئمٚمؾ  فمعم  ؿمقل ايمقومت  وفمدم إنمالومف ضمٝمث  أن  ا  -2

ذى  زمف  ايمْماومة  َمـ  أرزمٔمة  الم  ؽمتف  أضٔماف َما حيتاج  َمـ  ايمْماومة  زمٔمد  ايمتُمٕمٝمؾ وهلذا  ومد  سم٘مقن  هذه  ايمْماومة  ايمُمديدة ؽمببًا دم احلاق إ

 ويم٘مـ  يُمؼمط  أن  ي٘مقن  اجلٜماز  دم زمٝمئة  َم٘مٝمٖمة  زماردة -   

 (  -     Stabilizerيم٘مٜمرزماء )  اؽمتخدام أصمٜمزة  َمثبتف  يمتٝمار  ا  -3

 

 

 

 

9  سمٖمريغ  ايمُمحٛمات  اإلؽمتاسمٝم٘مٝمة  هل أضمد اظمُماىمؾ  ايمتل  سمٔمرض  احلاؽمب  ايمُمخيص الم (   ESD) سمٖمريغ  ايم٘مٜمرزماء  اإلؽمتاسمٝم٘مٝمة   -5

 إذى  طماصة  ىم١مصمراء  زمٔمض  اإلضاهمات  أو  اإلصالضمات وطماصة  ايمٖمٛمٝمة  -  

    9  حٛمات اإلؽمتاسمٝم٘مٝمة  دم  ايمممائح ومد  سمٔمرضٜما  الم  ايمدَمار  أو  سمٗمٙمؾ  َمـ  فمٚمرها  -  سمٖمريغ  ايمُم  -1أؽمباب  اظمُم٘مٙمة 

 اؽمتٔمامل  َمقىمٝمت  يمٖمرش  إرضٝمات  نمغم  َمّمادة  يمإلؽمتاسمٝم٘مٝمة  -     -2

 سمقاصمد  إصمٜمزة  دم  أَماىمـ  صماهمة  -     -3

   ٔماَمؾ َمع  َم٘مقٞمات  احلاؽمب  دم  وومت  ايمػمد و إَماىمـ اجلاهمة  جيب  أطمذ  احلذر  فمٛمد  ايمت 1-    9  يمٙمتٕمٙمب  فمعم هذه  اظمُم٘مٙمة  وضمٙمٜما

  200همقيمت  زمٝمٛمام  ايمدرصمة  ايمتل  سمرض  زمايمممحية  هل    30000-   همدرصمة  ؾمٔمقر اإلٞمسان زمايم٘مٜمرزماء اإلؽمتاسمٝم٘مٝمة  دم  اظمتقؽمط  فمٛمد  

 همقيمت-  

 َمـ  احلاؽمب   - يمتجٛمب  َمُماىمؾ  ايمُمحٛمة  اإلؽمتاسمٝم٘مٝمة  هل سمٖمريٕمٜما  ومبؾ  آومؼماب     -2
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وذيمؽ فمٛمد     Case(يتؿ يمٖمف  ضمقل  َمٔمٓمؿ  ايمٝمد  وسمرىمٝمب ايمْمرف  إطمر فمعم  ايم٘مٝمس ESDاؽمتخدام  ضمزام  ضد  اإلؽمتاسمٝم٘ما )   3-

 ايمتٔماَمؾ َمع  احلاؽمب  ودم  ضمايمة  فمدم  وصمقد  احلزام  يتؿ ظمس َمزود  ايمْماومة  زمٔمد  سمُمٕمٝمٙمف  ومبؾ  ظمس أي َمـ  َم٘مقٞمات  احلاؽمب -

 

 

 

 

 

 

رهمع  درصمة  ايمرؿمقزمة  دم  إَماىمـ  ايمتل  يقصمد  هبا  احلاؽمبات  وذيمؽ زمإصمٜمزة  اخلاصة  زمراهمع  ايمرؿمقزمة  أو  زمقضع  زمٔمض     -4   

 ايمٛمباسمات  أو    أضمقاض  إؽمامك  -

بس  اظمالزمس  اؽمتٔمامل َمقىمٝمت  يمٖمرش  إرضٝمات  ضد  اإلؽمتاسمٝم٘مٝمة  أذا  ىمان  ٓ زمد  َمـ  اؽمتخدام َمقىمٝمت -وىمذيمؽ جتٛمب  يم   -5

 وإضمذية  اظمٛمتجة يمألؽمتاسمٝم٘مٝما  -

 وضع  ضمِمغمة  ضد  اإلؽمتاسمٝم٘ما  حتت  احلاؽمب  ايمُمخيص       -     -6

 -      1َمرافماة  ٞمٗمؾ ايمممائح  زماؽمتخدام أنمٙمٖمة  ضد  اإلؽمتاسمٝم٘ما  ىمام دم  ايمِمقرة رومؿ     -7

 -      2ايمِمقرة رومؿ   ىمام دم  ايمتقصٝمؾ دزمازمٝمس َمـ ويمٝمس صمسٚمٜما َمـ ايمممحية َمسؽ جيب   -8

 

 

 

 

 -  جتٛمبا وأؽمٜمٙمٜما اىمتُماهما إطمْمار أؽمٜمؾ هل وايمسقائؾ اظمٝماهَمٛمٜما  9   ايمقوماية وىمٝمٖمٝمة وايمسقائؾ اظمٝماه -6

 اظمستٔمٚمؾ ومبؾ َمـ اجلٜماز َم٘مقٞمات فمعم واظمٝماه ايمسقائؾ ؽم٘مب - 1اظمُم٘مٙمة   9  أؽمباب  

    ايمٗمريبة اظمقاؽمغم َمـ اظمٝماه سمرسزمات  - 2
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 - ايمٖمٝمّماٞمات ؿمريؼ ـفم آنمراق -3

 - اجلٜماز َمـ ومريبا اظممموزمات صمٙمب ؿمريؼ فمـ وذيمؽ يمٙمجٜماز اظمستخدم ايمُمخص َمـ ايمسقائؾ ؽم٘مب يتؿ فمادة  -4

 احلاؽمب َمـ ومريبا واظممموزمات ايمسقائؾ صمٙمب َمٛمع جيب -1   ,9 وضمٙمٜما اظمُم٘مٙمة هذه فمعم ويمٙمتٕمٙمب- 

 أضمد ؽم٘مب ضمدوث ضمايمة ودم فمائؼ دون زمايم٘متازمة يسٚمح زمحٝمث حاظمٖماسمٝم يمقضمة يمتٕمْمٝمة ايمبالؽمتٝمؽ َمـ طمٖمٝمٖماً  نمْماء اؽمتخدام  -2

 اظمستخدَمة اظمٝماه سم٘مقن أن ذط زمتجٖمٝمٖمٜما ايمٗمٝمام شمؿ َماء صٛمبقر اومرب فمٛمد احلال دم سمٛمٓمٝمٖمٜما و أطمذها همٝمتؿ اظمٖماسمٝمح يمقضمة فمعم اظممموزمات

   -ٞمٓمٝمٖمة

 -يمالؽمتاسمٝم٘ما َمقيمدة نمغم زمٟمومٚمُمة ٓمٝمٖمٜماسمٛم شمؿ وَمـ أصمزائٜما سمٖم٘مٝمؽ همٝمجب يمإلنمراق ايمُمخص احلاؽمب َم٘مقٞمات سمٔمرض فمٛمد  - 3

 -  ايمتٛمٓمٝمػ زمٔمٚمٙمٝمة ايمٗمٝمام فمٛمد احلاؽمب زمتٛمٓمٝمػ اخلاصة اظمقاد اؽمتخدام -4

 -واظمقصالت ايمبْماومات ضمقاف يمتٛمٓمػ اخلاصة زمايمقؽمائؾ سمٛمٓمٝمٖمٜما شمؿ اجلٜماز وىمروت أصمزاء زمٖمؽ ومؿ إنمراق حلايمة صمٜمازك سمٔمرض فمٛمد-5

 ايمدوائر َمقصالت طماصة اجلٜماز ظم٘مقٞمات أىمسدة حتدث ومد ايمتل ايمتٛمٓمٝمػ ايمٝمؾوحم اظممموزمات ايمسقائؾ اؽمتخدام جتٛمب جيب -6

 -همٔمايمة ونمغم َمقصٙمة نمغم ايمدوائر سمٙمؽ جئمؾ وايمٕمازات يمٙمسقائؾ سمٔمرضٜما فمٛمد ضمٝمث آيم٘مؼموٞمٝمة

 إطمذ ؽوىمذيم واظم٘ماسمب ايمٕمرف أرضٝمات فمـ زمٔمٝمدا إصمٜمزة ختزيـ ؿمريؼ فمـ ذيمؽ و آنمراق ضمدوث جتٛمب هل يمٙمقوماية وؽمٝمٙمة طمغم -7

 وضع فمدم وىمذيمؽ -  طمالهلا اظمٝماه سمرسب ضمدوث اظمٚم٘مـ َمـ ايمتل أو يمٙمامء اظمٔمزويمة نمغم إؽمٗمػ حتت اجلٜماز وضع فمدم آفمتبار دم

 - واظمجاري اظمٝماه َمقاؽمغم َمـ ومريبا اجلٜماز

 سمػميد وَمراوح احلاؽمبات صحة فمعم اظم٠مشمرة ؾايمٔمقاَم أىمثر وايمتدطمكم وايمسقائؾ واظمٕمٛماؿمٝمسٝمة وايمٕمبار ايم٘مٜمرزماء أن ُٞمذىمر أن ٓزمد ايمٛمٜماية وذم* 

 -حلاميتف أمهٝمتٜما رنمؿ اظمستخدَمكم َمـ ايم٘مثغم يٕمٖمٙمٜما اجلٜماز

 

 َمع يمٙمتٔماَمؾ حمددة وطمْمقات شمازمت ٞمٚمقذج وهٛماك -اجلٜماز إصالح زمٕمرض و اجلٜماز دم همٔمٙمٝمة أفمْمال ضمدوث فمٛمد سمتؿ ؽمازمٗماً  ذىمرٞما ىمام وهك

 - يمديؽ ايمٔمٚمالء أضمد سمقاصمف َما ظمُم٘مٙمة ضمؾ إلم تاخلْمقا هذه هناية دم سمِمؾ زمحٝمث احلاؽمب أفمْمال

 ؟ ؽمتٖمٔمؾ َماذا صمٜمازه دم َما َمُم٘مٙمف ضمدوث َمـ يُم٘مق ايمُمخيص زمحاؽمبة ايمٔمٚمالء اضمد وصماءك َما صٝماٞمة زمٚمرىمز ايمٔماَمٙمكم أضمد اٞمؽ يمٛمٖمرض 

 -وحتديدها زماجلٜماز اظمقصمقدة اظمُم٘مٙمة يمتحٙمٝمؾ ىمبداية ايمٔمٚمٝمؾ سمقاصمف ايمتل اظمُم٘مٙمة ؿمبٝمٔمة فمـ زمآؽمتٖمسار ؽمتٗمقم إَمر زمداية دم زمايمتٟمىمٝمد -1

 -وسمدويٛمٜما اظمُم٘مٙمة هبذه اخلاصة اظمٔمٙمقَمات زمتجٚمٝمع سمٗمقم -2

 الطالجوظىالصوانظى(10-4)
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 ايمرسيع ايمبحث طمالل َمـ أو اظمُم٘مٙمة هلذه اظمُماهبة اظمُماىمؾ َمـ ايمٔمديد َمع ايمتٔماَمؾ دم طمػمسمؽ طمالل َمـ ايمرسئمة احلٙمقل أضمد ؽمتخداما -3

 -آٞمؼمٞمت ؿمريؼ فمـ

 وذيمؽ( Backup) زماجلٜماز ايمِمٙمبة إومراص فمعم اظمقصمقدة ايمبٝماٞمات َمـ ٞمسخف زمحٖمظ قمسمٗم أن ٓزمد احلٙمقل هذه سمْمبٝمؼ دم ايمبدء ومبؾ -4

 -اإلصالح فمٚمٙمٝمات أشمٛماء حتدث ومد َمُم٘مٙمف أي يمتٖمادي

 ؽمبب اٞمف دم سمُمؽ ايمتل إصمزاء اضمد ازايمف طمالل َمـ زماجلٜماز ايمٔماؿمؾ اجلزء زمتحديد سمٗمقم اٞمؽ زمحٝمث وايمتبديؾ اإلضمالل زمٛمٓمرية سمٗمقم -5

 زمتحديد يمٙمٚمُم٘مٙمة ضمؾ إلم سمِمؾ ضمتك ه٘مذا وسمٓمؾ ٓ أم ومائٚمف اظمُم٘مٙمة زايمت َما هؾ يمؼمى اجلٜماز وسمُمٕمٝمؾ ؽمٙمٝمؿ طمرزمٟم وسمبديٙمف اظمُم٘مٙمة

 -زماجلٜماز ايمٔماؿمؾ اجلزء

 يمرزمام اظمُم٘مٙمة هذه حلؾ وصقيمؽ وىمٝمٖمٝمة اظمُم٘مٙمة أؽمباب سمدويـ همٝمف يتؿ سمٗمرير ؾم٘مؾ دم اظمُم٘مٙمة فمـ رء ىمؾ زمرسد سمٗمقم ايمٛمٜماية دم -6

 -اظمُم٘مٙمة هبذه ايمُمبٝمٜمة اظمُماىمؾ دم َمٛمف وآؽمتٖمادة ايمتٗمرير هلذا ايمٔمقدة همتستْمٝمع أطمرى َمره أَماَمؽ اظمُم٘مٙمة سم٘مررت

 

 9يمف َمالئٚمة زماحلاؽمقب اظمحٝمْمة ايمبٝمئة جلٔمؾ اظمالضمٓمات زمٔمض يقصمد 

 -ايم٘مٜمرزمائٝمة ايمْماومة محاية ذوط سمٟمَمكم َمـ سمٟمىمد -1

 -سمسخكم فمٛماس أي اجلداري احلاؽمقب َمٗمتبس ٞمٖمس فمعم سمقصؾ ٓ  -2

 -احلاؽمقب يٕمذي ايمذي ايمْماومة طمط ٞمٖمس فمعم "ىمازمالت أو ؾمقاضمـ" ضخٚمة ىماتحمر سمُمٕمؾ ٓ  -3

 -ايمّمجٝمج َمِمادر فمـ احلاؽمقب زم١مزمٔماد ومؿ  -4

 -احلرارة َمٔمدل اطمٖمض  -5

 -َمئقية درصمة 32 ايمٔمٓمٚمك احلرارة درصمة سمتجاوز أٓ جيب  -6

 -صمٝمد زمُم٘مؾ ايمداطمٙمٝمة احلاؽمقب ضمرارة ضبط فمعم دائؿ فمٚمؾ ضمايمة دم احلاؽمقب إزمٗماء يسافمد  -7

 -ايمْماويمة ٞمٖمس فمعم يمالهتزاز َمِمدر أي وصمقد فمدم ـَم سمٟمىمد -8

 9ايمتايمٝمة ايمٗمقافمد يتبٔمقن نمغمك احلاؽمقب يستخدَمقن ايمذيـ إؾمخاص مجٝمع زمٟمن واشمًٗما ىمـ 

 -ايمقومت ؿمقال ئمٚمؾ احلاؽمقب سمرك فمدم -1

 (-FORMAT) أَمر َمثؾ زماحلاؽمقب ايمّمارة ايمػمجمٝمة يمألواَمر َمٔمرهمتٜمؿ -2

 -ايمِمٙمب ايمٗمرص َمع زمايمتٔماَمؾ اجلٝمدة َمٔمرهمتٜمؿ -3

 البوئظىىالمحوطظىىللحادبىىى(10-5)
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 -اظمارة فمـ وزمٔمٝمدة آَمٛمة أَماىمـ دم ومتديدها احلاؽمقب ىمازمالت مجٝمع فمعم اظمحاهمٓمة -4

 

 اظمِمادر سمتٔمدد يمذيمؽ ، َمقت أو ضمٝماة َمسٟميمة ٕهنا سماَمة زمدومة إَمان اضمتٝماؿمات زمتٛمٖمٝمذ يٗمقم أن و ٓزمد إصمٜمزة صٝماٞمة جمال دم ئمٚمؾ إٞمسان ىمؾ

 يمٙمحٖماظ أَمان اضمتٝماؿمات و إصمٜمزة َمع ايمتٔماَمؾ أؽمٙمقب سمقضح همٛمٝمة سمٔمٙمٝمامت همٜمٛماك ٜمزةإصم صٝماٞمة فمٛمد هلا إَمان اضمتٝماؿمات اختاذ يٛمبٕمل ايمتل

 9 آضمتٝماؿمات هذه وَمـ ، فمٙمٝمٜما يمٙمٔماَمؾ أَمان اضمتٝماؿمات و فمٙمٝمٜما

  9 وسمُمٚمؾ ايم٘مٜمرزماء ضد أَمان اضمتٝماؿمات -1

A. ايم٘مٜمريب ايمتٝمار سمقصٝمؾ أشمٛماء ايم٘مٜمرزمٝمة.  اإليم٘مؼموٞمٝمة ايمدوائر داطمؾ ايمٔمٚمؾ جتٛمب 

B. زمايمٝمد اظم٘مُمقهمة اءإصمز ظمس فمدم 

C. زمإريض أؿمراهمٜما أضمد زمتقصٝمؾ اظم٘مثٖمات سمٖمريغ 

D. اظمٔمزويمة إصمزاء و اظمٖماسمٝمح و اظمٖم٘مات اؽمتٔمامل 

E. ايم٘مٜمرزمٝمة ايمدوائر فمعم ايمتٟمشمغم دم ذيمؽ يتسبب ٓ ضمتك(  ايمتقصٝمؾ أَماىمـ َمثؾ) زمايمٝمد احلساؽمة إصمزاء ظمس فمدم 

F. اإلٞمسان صمسؿ دم  ايم٘مٜمروؽمتاسمٝم٘مٝمة ايمُمحٛمات أو اخلارصمٝمة اظمٕمٛماؿمٝمسٝمة أو ايم٘مٜمرزمٝمة يمٙمٚم٠مشمرات اجلٜماز سمٔمريض فمدم 

G. اظمباذ ايمٗمقى ايمّمقء و ايمُمٚمس وأؾمٔمة ايمسقائؾ و ايمرؿمقزمة و احلرارة َمثؾ ايمٗمـاؽمٝمة ايمْمبٝمٔمٝمة يمٙمٔمقاَمؾ اجلٜماز َم٘مقٞمات سمٔمريض فمدم 

  9 وسمُمٚمؾ احلرىمة ضد أَمان اضمتٝماؿمات -2

A. احلرىمة أشمٛماء اظمقسمقر ظمس أو ايمسٝمقر عمفمـ ايمٝمد وضع أو ايمٝمد زمٟمصازمع اظمٝم٘ماٞمٝم٘مٝمة إصمزاء إفماومة فمدم 

B. ايمؼمىمٝمب - و ايمٖمؽ فمٛمد زمرهمؼ اظمٝم٘ماٞمٝم٘مٝمة إصمزاء َمع ايمتٔماَمؾ 

 9 وسمُمٚمؾ ايمْمبٝمٔمة ضد أَمان اضمتٝماؿمات -3

A. إمحال و ايمسقائؾ و ايمرؿمقزمة و يمٙمحرارة اجلٜماز سمٔمريض فمدم - 

B. فمايمٝمة ضمرارهتا سم٘مقن همٗمد ايمتُمٕمٝمؾ فمٛمد زمإصازمع اظم٘مقٞمات ظمس فمدم - 

 

 ٙمٝمؽ  اإلظمام أوٓ  زمٚمٔمرهمة َم٘مقٞمات  ايم٘مٚمبٝمقسمر  ووـمٝمٖمة  ىمؾ  صمزء َمٛمٜما  دم اظمٛمٓمقَمة  ايم٘مٚمبٝمقسمرية  - جيب  فم -1

 جيب أن  سمٔمرف  ايمت٘مقيـ  ايمداطمقم  يم٘مؾ  َم٘مقن  فمعم  ضمده  -  -2

 جيب أيّمًا  َمٔمرهمة  ىمٝمػ سمتٔماَمؾ  هذه  إصمزاء  َمع  زمٔمّمٜما  ايمبٔمض  -   -3

 Safety precautionsىاناألمىاحتواطاتى(10-6)

 مبادئىصوانظىاألرطالىىى(10-7)
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 َمٔمرهمة  زمٔمض  اظمُماىمؾ  ايمُمائٔمة  -   -4

 ع إؽمٙمقب  ايمٔمٙمٚمل  دم ضمؾ  اظمُماىمؾ  -  سمتب -5

 

أو     Keyboard Not Foundحتديد  اظم٘مقن  ايمذي  حتدث  زمف  اظمُم٘مٙمة إَما  َمـ  ايمرؽمائؾ ايمتل  ؽمتٓمٜمر  يمؽ  فمعم  ايمُماؾمة  َمثؾ   -1

 إصقات  ايمتل  يِمدرها  اجلٜماز َمثؾ  ايمِمٖمرات  - 

 د  زمدء  ايمتُمٕمٝمؾ  اجلٜماز  زمايمّمبط أو فمٛمد حتٚمٝمؾ  ٞمٓمام ايمتُمٕمٝمؾ أو  زمٔمد  حتٚمٝمٙمف  وه٘مذا حتديد  اظمرضمٙمة  ايمتل  سمٓمٜمر  همٝمٜما  اظمُم٘مٙمة  هؾ  هل  فمٛم -2

 حتديد  ايمٓمقاهر وايمُمقاهد  إطمرى ايمتل  حتدث  َمع هذه  اظمُم٘مٙمة -   -3

 حتديد   إضمداث ايمتل ضمدشمت ومبؾ  ـمٜمقر اظمُم٘مٙمة  زمايمّمبط  -    -4

 

اظمُم٘مٙمة  يٚم٘مٛمٛما َمٔمرهمة  إؽمباب  ايمتل  أدت هلا  همٛمٗمقم  زم١مزايمة  هذه  إؽمباب  همتحؾ  أذا  اؽمتْمٔمٛما َمٔمرهمة  إضمداث ايمتل ضمدشمت  ومبؾ  ـمٜمقر 

وايمتل  اظمُم٘مٙمة  -  أذا  ـمٜمرت  اظمُم٘مٙمة  زمدون  أن حيدث أي رء نمغم  ؿمبٝمٔمل  َمثالً  - جيب  فمٙمٝمؽ أن جترب  احلٙمقل وآضمتامٓت اظمٛماؽمبة  -  

 واضمد سمٙمق  إطمر  زمْمريٗمة  اظمحاويمة  واخلْماء - ,يمتٔماَمؾ  َمع  ايم٘مٚمبٝمقسمر  نمايمبا  َما  سمٟميت  اخلػمة  ايمُمخِمٝمة  وىمثرة  ا

ؾمة  أو  اظمٔمايمج َمثاًل  9 أذا  اصدر  اجلٜماز صٖمارات دم  زمدء  حتٚمٝمؾ  اجلٜماز  همٕمايمبًا  َما سم٘مقن  إؽمباب  سمٛمحٌم  دم  سمثبٝمت  ايمذاىمرة أو  ىمارت  ايمُما

CPU    ضمتك  حتؾ  اظمُم٘مٙمة  -  -  همٛمٗمقم  زمتثبٝمتٜمؿ  ايمقاضمد سمٙمق  أطمر 

 

 أي   فمٛمػ  فمٛمد  ايمٖمؽ  وايمؼمىمٝمب  َمٔمٛماه  أن  ايمٔمٚمٙمٝمة  ٓ  سمتؿ زمُم٘مؾ  ايمِمحٝمح  -   -1

فمٛمد همؽ  أي  صمزء  همٗمد  يتبع  ذيمؽ  همؽ  صمزء آطمر  يمذيمؽ  جيب  آضمؼماس  فمٛمد  همؽ  ايمػمانمل وإنمْمٝمة  ضمتك ٓ ختتٙمط  زمبٔمّمٜما  -2

 ايمبٔمض -  

 أطمر  رء  سمؿ  هم٘مف  -     َما  زمدء دم   سمرىمٝمبف يِمبح  هق   -3

 يم٘مؾ  صمزء  أداة أو ؿمريٗمة  يمٙمٖمؽ   ويمف  وؽمٝمٙمتف  اخلاصة  دم  سمٛمٓمٝمٖمف  -   -4

 يم٘مؾ  ومْمٔمف  َم٘ماهنا  اخلاص  هبا  ضمٝمث  ٓ  يقصمد  َم٘مان  أطمر  يمٙمٗمْمٔمة    -  -5

 كوفىىأتصرفىىرندىىحدوثىىمذكلظىى(10-8)

 المطلوماتىالمطلوبظىىرنىالمذكلظىى(10-9)

 قواردىهامظىىرندىىالصوانظىىى(10-10)
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زء اظمتٔمْمؾ سمسٚمك هذه  ايمٔمٚمٙمٝمة  زمخْمة سمتبع  فمٛمد  ضمدوث  فمْمؾ  دم احلاؽمقب  هم١من  سمتبٔمف  واىمتُماهمف  يتؿ  فمعم  ؽمٙمسٙمة َمـ  اخلْمقات يمتحديد  اجل

 إفمْمال وهٛماك  ايمٔمديد َمـ  اخلْمط  ايمتل  يٚم٘مـ  إسمبافمٜما  يمٙمقصقل  الم ايمٔمْمؾ  

 

 اؽمتٔمامهلا 9  فمعم ايمٗمدرة يمديف سم٘مقن أن زمايمِمٝماٞمة ايمٗمائؿ فمعم جيب و ، اإلصالح و ايمِمٝماٞمة َمٜمام َمـ ايم٘مثغم إٞمجاز فمعم سمسافمد ايمتل إدوات وهك

 

 وسمرىمٝمب يمٖمؽ وسمستخدم - اظمساَمغم ايمتٗماط يمسٜمقيمة َمٕمٛماؿمٝمسٝمة رأس ذات سم٘مقن أن ويٖمّمؾ 9َمتٛمقفمة وفمادة صٙمٝمبف َمٖم٘مات ةجمٚمقفم -1

 - ويرس زمسٜمقيمف احلاؽمب َم٘مقٞمات

 

 

 

 

 -إم ايمٙمقضمة فمعم اظمقصمقدة( Jumpers)  إل َمثؾ ايمِمٕمغمة إصمزاء إليمتٗماط ويستخدم   (Tweezers9) َمٙمٗماط -2

 

 

 

 

 ايمٙمقضمة دم احلروومات ٓىمتُماف أيّما ويستخدم ايمٛمٓمام فمٙمبة دم اظمٓمٙمٚمة اظمٛماؿمؼ دم ايمتٖماصٝمؾ أدق يمرؤية تخدمويس 9ايمّمقئل ايم٘مُماف, -3

 - إم

الخططىىالمتبطظىىلصوانظىى(10-11)

 (PC Tool Kit)ىىالصوانظىلطملوظىالالزمظىاألدواتىى(10-12)

 ىىHardware Maintenanceأدواتىللتطاملىمدىىالجؼازىىكمكوناتىىمادوظىىىى(10-12-1)
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 اظمساَمغم فمـ يمٙمبحث أيّما ويستخدم همٝمٜما سمُمقه أو ضمرق وصمقد ضمايمة دم  إم ايمٙمقضمة يمٖمحص ويستخدم9   (9Magnifier)اظم٘مػم -4

 - ايمِمٝماٞمة فمٚمٙمٝمة أشمٛماء سمسٗمط ومد ايمتل

 

 

 

 

 سمٔمٝمؼ وايمتل( System Case) ايمٛمٓمام فمٙمبة داطمؾ َمـ اظمؼماىمٚمة واجلزيئات إسمرزمة إلزايمة يستخدم9   (9Blower )إسمرزمة َمزيؾ -5

 احلاؽمب - وىمٖماءة رسفمة فمعم سم٠مشمر ومد مما احلرارة درصمف ارسمٖماع إلم وسم٠مدى اهلقاء صمريان

 

 

 

 

 ىمامؾمة,فمادة َمٖمؽ ,صٙمٝمبف َمٖمؽ  ,9 فمعم حتتقى أهنا إذ ايمقـمائػ ةَمتٔمدد زمايمٖمٔمؾ وهك9   (Multi Tool)  ايمقـمائػ َمتٔمددة إداة -6

 ونمغمها َمـ  إدوات  اظمٜمٚمة يمٙمِمٝماٞمة  -   أزمرة _
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 ,9 َمـ يم٘مؾ وومٝماس( Test) إطمتبار ىمقؽمٝمٙمة ويستخدم (Multi Meter9)  اظمٙمتٝمٚمٝمؼم -7

A. ايم٘مٜمريب ايمتٝمار   Electrical Current  - 

B. ايمٖمقيمت Voltage  - 

C. اظمٗماوَمة  Resistance - 

D. اظمِمٜمرات   Fuses  - 

E. ايمبْماريات Batteries   - 

F.  ايمدايقد   Diodes- 

 

 

 

 

 يمتٖمريغ يمألريض يقصؾ ؽمٙمؽ زمف ايمٝمد َمٔمِمؿ ضمقل يٙمػ ضمزام فمـ فمبارة وهق 9(اظمٔمِمؿ ؽمقار) ؽمتاسمٝم٘مٝمةإلا ُمحٛماتايم َمٖمرغ -8

 -ايم٘مٜمرزمٝمة ايمِمدَمة َمــ الحزماإلص ايمٗمائؿ حلامية َمباذة إرض إلم اجلٜماز فمعم اظمقصمقدة آؽمتاسمٝم٘مٝمة ايمُمحٛمات
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 ىمازمالت – صقت ىمارت ,RAM– Hard Disk  ايمذاىمرة ذائح – ايمُماؾمة ىمارت  9اهلاَمة ايمٕمٝمار ومْمع َمـ إدٞمك احلد وصمقد -9

 -( َمساَمغمزمرانمل ) ,َمؼمدد سمٝمار حمقل – َمرن ومرص – َمروضمة – ىمٜمرزماء ىمازمالت – زمٝماٞمات

 زمٚمجرد ايمسازمٗمة إدوات َمـ زمٟمي  آؽمتٔماٞمة يٚم٘مـ زمحٝمث ايمسازمٗمة دواتإ مجٝمع حلٖمظ وسمستخدم   9ايمٔمدة ؾمٛمْمة( Bag)  ضماهمٓمة -10

 - ايمِمٝماٞمة فمٚمٙمٝمات أشمٛماء هلا اضمتٝماصمؽ

 

 

 

 

 

 

 

 صٝماٞمة دم اظمستخدَمة إدوات أهؿ َمـ وسمٔمتػم إم ايمٙمقضمة دم اظم٘مثٖمات وسمرىمٝمب ازايمف دم سمستخدم9 وات  40ضمقارم    ايمٙمحام َم٘مقاه  -1

 - ونمغمها واظمٗماوَمة ايمدايقد َمثؾ آيم٘مؼموٞمٝمة ايمٔمٛماس زمٔمض امحل دم أيّما وسمستخدم إم ايمٙمقضمة

 

 

 

 

 - آيم٘مؼموٞمٝمة ايمٗمْمع حلام دم ايمٙمحام َم٘مقاه سمسافمد َماده فمـ فمبارة هق Tin 9 ايمٗمِمدير -2

 - وسمثبٝمتف ايمٙمحام سمٙمٚمٝمع فمعم ئمٚمؾFlex  9همٙم٘مس   -3

 األمىاللوحظىلصوانظىالمدتخدمظىاألدواتى(10-12-2)
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 ايمٙمقضمة وؾمٝمبان ايمؼماٞمزؽمتقر َمثؾ إم ايمٙمقضمة دم ةايمرئٝمسٝم ايمٔمٛماس وسمرىمٝمب همؽ دم ئمٚمؾ صمٜماز فمـ فمباره هقHot Air    9اير  هقت -4

 -ايمِمٝماٞمة دم سمستخدم ايمتل إصمٜمزة أهؿ َمـ ئمتػم وهق ٓضمٗما فمٙمٝمٜما ٞمتٔمرف ؽمقف ايمتل إم

 زمقرد اظمازر دم آيسا دم أو زمقرد اظمازر دم أي د ايمبل دم يقضع ىمارت فمـ فمباره هقPost Cards9    يسٚمك ايمذي ايمتٝمسؼم ىمارت -5

 -واإلَم٘ماٞمٝمات ايمرنمبة ضمسب صمٛمٝمٜما /04و /4 زمكم يؼماوح وشمٚمٛمف ايمِمٝماٞمة ذىمات يمدى صمدا َمتقاهمر وهقه يمبقردها فمٝمب يمتحديد

 -احلجؿ صٕمغمه سم٘مقن ايمتل ايمتايمٖمة آيم٘مؼموٞمٝمة ايمٗمْمع يمبٝمان9   صٕمغمه فمدؽمف  -6

 آيم٘مؼموٞمٝمة يمٙمٗمْمع ايمٗمٝماس وضمدات أهؿ َمـ وايمدجيٝمتال 9  ايمٔمادي آهمقَمٝمؼم -7

 -اير اهلقت ؿمريؼ فمـ إم ايمٙمقضمة َمـ وايمُمٝمبات آيم٘مؼموٞمٝمة ايمٗمْمع  إلزايمة Gift  9صمٝمٖمت   -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وهل فمبارة  فمـ  جمٚمقفمة أصٙمٝمة  َمـ  زمراَمج ٞمٓمؿ  ايمتُمٕمٝمؾ  وسمُمخٝمص  إفمْمال 9  

1- Windows XP 

2- Windows 7 

3- Windows 8 or Windows 8.1 

 ىSoftware Maintenanceأدواتىللتطاملىمدىىالمطلوماتىىىىى(10-12-3)
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4- Windows 10   

5- Hiren 's  Boot CD 10 or 15     صمدا  وٓ  يستْمٝمع  أي  َمٜمٛمدس صٝماٞمة  آؽمتٕمٛماء فمٛمف - 9 هذا  ايمسٝمدي  َمٜمؿ 

6-  Microsoft Office 2010 or 2013   

7- Drivers CD  ( 9  ؽمٝمدي  سمٔمريٖمات  ايمٗمْمع  -  وهذا َمٜمؿ  صمدا -َمثؾ ؽمٝمدي ايمــDriver Pack Solution) 

8- Programs CD     -  9  جمٚمقفمة  َمت٘ماَمٙمة  َمـ  ايمػماَمج  ايمُماَمٙمة 

 

   أنمٙمب  ايمٗمْمع  -  ٞمٟميت  أن الم ذح  ىمٝمٖمٝمة  همؽ  وسمرىمٝمب هذه  ايمٗمْمع  9  زمٔمد  أن سمٔمرهمٛما فمعم

 :    أوًٓ   9هٛماك  اضمتٝماؿمات ومبؾ  فمٚمؾ  ايمٖمؽ  وايمؼمىمٝمب  وهل 

 آزمتٔماد فمـ احلرارة وايمػمودة وايمُمٚمس- -1

 يتؿ سمرىمٝمب اجلٜماز وجتٚمٝمٔمف فمعم َمادة فمازيمة - -2

 أن سم٘مقن اإلضاءة صمٝمدة - -3

 ؿمٖمال فمـ اظمٛمْمٗمة -إزمٔماد إ -4

 دم َم٘مان آَمـ وزمارد وصماف-  CPUوايمــ  RAM وضع ايمــ -5

 آضمتٖماظ زمايمػمانمل )اظمساَمغم ( دم فمٙمبة طماصة - -6

 دائام  ي٘مقن ايمٖمؽ  فم٘مس  ايمؼمىمٝمب  --  وٞمحـ  أن ؽمقف ٞمممح  ذضما  واهمٝما ىمٝمػ  ٞمٗمقم زمؼمىمٝمب  مجٝمع  ايمٗمْمع --  

 

 

 - ايمٕمْماء همتح شمؿ ايم٘مٝمس نمْماء سمثبٝمت( اَمغمَمس) ايمػمانمل زمٖمؽ أوٓ ٞمبدأ9 ايم٘مٝمس

 - اظمِمٛمٔمة ايمممىمة زمحسب آطمر إلم صمٜماز َمـ ختتٙمػ ايمٕمْماء همتح وىمٝمٖمٝمة اظمساَمغم9 َمالضمٓمة

 

 كوغوظىفكىوتركوبىىوتجمودىىالكمبووترىىى(10-13)

 Caseفكىىالكوسىى)رلبظىىالنظام(ىىىى(10-13-1)



 

 
367 

 انذهاب اىل انفهزس

 

 

 

 

 

 

 يتؿ ؽمقف-وفمددها  أرزمٔمة  زمرانمل   ؽمٜمقيمة زم٘مؾ (اظمساَمغم) ايمػمانمل سمثبٝمت يتؿ  ضمتك ايمِمحٝمح زمايمُم٘مؾ ووضٔمف َم٘ماٞمف إلم زم١مدراصمف ومؿ 9أوًٓ 

 -  ٓضمٗماً   Power Supplyايمــــ َمـ يمٙمٗمْمع اظمخِمِمة زمالتاايم٘م سمرىمٝمب

 ايم٘مٝمس صٕمر زمسب   Motherboard  إم ايمٙمقضمة سمرىمٝمب ئمٝمؼ أو يّمٝمؼ ؽمقف  Power Supplyايمـــ سمرىمٝمب ىمان إذا9 َمالضمٓمة

Case  (َمٛمبْمح ٞمقع ) إم ايمٙمقضمة يمؼمىمٝمب زماإلفمداد ٞمبدأ همسقف ذايمؽ نمغم أو Motherboard  ـــايم سمرىمٝمب ومبؾ Power Supply  

 -  (إم ايمٙمقضمة َمع اظمرهمؼ ايمديمٝمؾ يمديؽ ي٘مقن أن جيب)زمحرية سمرىمٝمبٜما ٞمستْمٝمع يم٘مل

 

 

 

 

 

 

 

 

 Power Supplyتركوبىىمزودىىالطاقظىىىى(10-13-2)
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 واظمروضمة اظمُمتت وسمرىمٝمب سمرىمٝمبف دم خيتٙمػ َمٔمايمج وىمؾ-  إم ايمٙمقضمة فمعم زمف اخلاص اظم٘مان  دم    Processor  اظمٔمايمج زمؼمىمٝمب أن ٞمبدأ

 9ذايمؽ همٜمؿ يتسٛمك يم٘مل اظمختٙمٖمة إم ايمٙمقضمات فمعم اظمٔماجلات زمٔمض سمرىمٝمب ىمٝمٖمٝمة ٞمممح وؽمقف يمف اظمِمٛمٔمة ىمةايممم وٞمقع ٞمقفمف زماطمتالف  فمٙمٝمف

 SLOT 9 ٞمقع َمـ َمٔمايمج سمرىمٝمب9 أوًٓ ً

 - يمف ظمخِمِمةايمٖمتح  دم زمٟمَمان يدطمؾ ضمتك وزمتساوي زمحزم اظمرىمزي اظمٔمايمج أفمعم اضٕمط شمؿ اظمخِمِمة ايمٖمتحة دم اظمٔمايمج ضع -1

 - أَماىمٛمٜما دم سمدطمؾ ضمتك اخلارج إلم اظمرىمزي اظمٔمايمج ؿمردم فمعم  قدةاظمقصم اظمُمازمؽ ادهمع -2

 - إم زمايمٙمقضمة اظمرىمزي زماظمٔمايمج اخلاصة اظمروضمة ىمبؾ زمتقصٝمؾ ٞمٗمؿ اظمٔمايمج سمرىمٝمب سمؿ إذا -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9زمٟمؽمٛمان) إول ايمٛمقع  SOKET ٞمقع َمـ َمٔمايمج سمرىمٝمب9 شماٞمٝما

 - فمٚمقدية يمتِمبح  (1)  ايمِمقرة دم ىمام  ZIF ايمــ ذراع رهمع إولم اخلْمقة -1

 هل و- اظمقصمقدة ايمٔمالَمة َمالضمٓمة جيب ؽمٙمٝمٚمة زمِمقرة ضٔمفيمق و -  (2) ايمِمقرة دم ىمام ؽمٙمٝمٚمة زمْمريٗمة َم٘ماٞمف دم  اظمٔمايمج وضع شماٞمٝما -2

 دم ؽمتجد و   (3) ايمِمقرة دم ىمام- أطمريـ ايمثالشمة فمـ خمتٙمػ يمٙمٚمٔمايمج إرزمٔمة إؿمراف أضمد ي٘مقن أضمٝماٞما و صٕمغم ؽمٜمؿ فمـ فمبارة

 -سمرىمٝمبف َم٘مان يمؽ يمتقضح اظمٔمايمج فمعم يمٙمٚمقصمقدة َمُماهبة فمالَمة إم ٙمقضمةايم

 األمىاللوحظىرلى(ى Processor)ىالمطالجىتركوبىى(10-13-3)
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 - ( 4)  ايمِمقرة دم ىمام  ZIF ذراع نمٙمؼ هل اظمٔمايمج سمرىمٝمب زمٔمد -3

ىمام  دم   ايمتػميد فمٚمٙمٝمة سمٔمقق ومد ؾمقائب أي وصمقد فمدم يمتّمٚمـ  ورومك زمٚمٛمديؾ ايمتػميد َمروضمة ومافمدة و اظمٔمايمج َمـ ىمؾ زمتٛمٓمٝمػ ومؿ -4

 -  ( 5) ِمقرة ايم
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 و -   يمٙمٚمٔمايمج فمايمٝمة سمػميد صمقدة يّمٚمـ ايمذي و ضمرارة إىمثر إَماىمـ دم اظمٔمايمج َمع يٟميت ايمذي(  اظمٔمجقن) احلراري ايمسائؾ ضع -5

 9  (6(  ايمِمقرة دم ىمام يِمبح أن إلم  اظمٔمجقن  اَمسح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اظمٛمحٛمك دم اظمروضمة وضع جيب -   ايمِمحٝمح َم٘ماٞمف دم دطمؾ ومد اأؽمٖمٙمٜم دم اظمقصمقد اظمروضمة يمسان أن سمٟمىمد و ايمتػميد َمروضمة زمؼمىمٝمب ومؿ -6

 -  ( 7) ايمِمقرة سمقضح ىمام socket ايمسقىمت حلاصمز زمايمٛمسبة ايمِمحٝمح

 -   (8) ايمِمقرة سمقضح ىمام  ؽمٙمٝمٚمة زمْمريٗمة سمثبٝمتٜما َمـ يمتتٟمىمد زمحزم اظمروضمة فمعم زمايمّمٕمط ومؿ -7

 -   (9) ايمِمقرة سمقضح ىمام ٔطمرا اجلاٞمب إلم إذرع اجتاه زمٔم٘مس يمؽوذ اظمروضمة أذرع زمتثبٝمت ومؿ -8

 اجلزء فمعم اظمروضمة سمرىمٝمب صمٜمة سم٘مقن ونمايمباً  إم ايمٙمقضمة فمعم اظمقصمقد ايمْماومة زمٚمِمدر اظمروضمة سمقصٝمؾ سمرىمٝمب سمٛمسك ٓ أطمغم و -9

 -   (10) ايمِمقرة سمقضح إم ىمام ايمٙمقضمة فمعم ايمْماومة َمِمدر َمٛمٖمذ َمـ إومرب
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 (9أؽمٛماندون زم) ايمثاين ايمٛمقعSOKET 9 ٞمقع َمـ َمٔمايمج سمرىمٝمب9 شمايمثاً 

 - ؽمبؼ ظما ىمٚمراصمٔمة َمـ ىمؾ وـمٝمٖمة سمٔمرف أن جيب9 أوًٓ 

 وَمؾء زمٝمٛمٜمام ايم٘ماَمؾ آيمتِماق يمٝمتؿ احلرارة وَمبدد اظمٔمايمج زمكم يمقضٔمٜما  Heat Sink Compound9(اظمٔمجقن)احلراري ايمسائؾ  َمادة

 اظمادة هذه ويمقضع ايمتػميد فمٚمٙمٝمة دم سمسافمد َم٘مقٞمات فمعم اظمادة هذه اءاضمتق فمـ فمالوة هذا اظمٔمايمج ضمرارة َمـ صمزء سمبدد يٚمٛمع ومد ايمذي ايمٖمراغ

 - اظمٔمايمج همقق ظمسحٜما صٕمغمة ىمٚمٝمة يمدهمع اظمادة هذه َمـ ايمٗمٙمٝمؾ زمف يقضع صٕمغم حمٗمـ وصمقد يتْمٙمب اظمٔمايمج همقق

 طمالل وسمقزئمٜما اظمٔمايمج َمـ ِمادرةايم احلرارة زماَمتِماص يٗمقم أٞمف( اظمُمتت) اظمبدد وهمائدة سمػميد وَمروضمة( َمُمتت) يمٙمحرارة َمبدد صمٙمب وجيب

 -َمٔما واظمٔمايمج اظمبدد يمتػميد اظمبدد الم اهلقاء دهمع دم أيّما ايمتػميد َمروضمة وسمسافمد  اظمتٖمرومة إظمٛمٝمقم صٖمائح
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 أن  ٞمٔمٚمؾ  فمعم سمرىمٝمب  اظمٔمايمج  9  

 يقصمد ٓ اٞمف َمالضمٓمف يٚم٘مٛمٛما ( 1) ايمِمقرة وذم- يمٙمٚمٔمايمج اسمساخ أو أرضار ضمدوث يمٔمدم وذيمؽ اجلقاٞمب َمـ اظمٔمايمج َمسؽ يتؿ دائام  -1

 -يمٙمٚمٔمايمج أؽمٛمان

ىمام  Plastic Cover زمالؽمتٝمؽ نمْماء زمقاؽمْمة حمٚمٝمة اظمقصمقدة Pins ايمـ أن وٞمالضمظ Motherboard إم ايمٙمقضمة ٞمحرض أن -2

  - (3) ىمام  دم  ايمِمقرة  صماٞمبٝمف َمـ ايمبالؽمتٝمؽ ايمٕمْماء زمرهمع ٞمٗمقم وزمايمتارم - (2)دم ايمِمقرة  

 - ( 4)ىمام دم ايمِمقرة   -هبدوء  Socket  ايمـ يٕمٙمؼ ايمذي ايمذراع زمرهمع هبدوء ٞمٗمقم أن -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ويم٘مـ اظمقصمقدة  Pinsايمــ َمالضمٓمف يٚم٘مٛمؽ أن-   (5) ىمام دم  ايمِمقرة - ٕفمعم اظمٔمدين ايمٕمْماء زمرهمع ٞمٗمقم ضمد ٕومٍم ايمذراع رهمع زمٔمد -4

 -    (6)ىمام دم  ايمِمقرة   سمتٙمػ ٓ ضمتك سمٙمٚمسٜما أن حتاول ٓ

 - (7) ايمِمقرة دم اظمقصمقدة  Notches ايمـ َمالضمٓمف ؿمريؼ فمـ ايمِمحٝمح َم٘ماٞمف دم اظمٔمايمج زمقضع ٞمٗمقم اهلدوء زمٚمٛمتٜمك أن -5
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 -( 9)ٓزمد َمـ ايمتٟمىمد َمـ إنمالق ايمذراع متاَما ىمام  دم ايمِمقرة  -  (8) -  ىمام  دم ايمِمقرة   ىمان ىمام اظمٔمدين ايمٕمْماء زم١مفمادة ٞمٗمقم وأن -6

 وٓ  سمٛمسك سمٕمْمٝمة  اظمٔمايمج  زماظمٔمجقن  زمايم٘ماَمؾ -  ( 10)ىمام  دم ايمِمقرة   -فمٙمٝمف اظمػمدة اظمادة زمقضع ٞمٗمقم يمجاظمٔما سمرىمٝمب َمـ آٞمتٜماء زمٔمد -7
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 -  (11) ىمام  دم  ايمِمقرة-Push-Pins َمٖمتقضمة إرزمٔمة ايمّمٕمط زمٛمات أن َمـأوٓ    ايمتٟمىمد جيب يتؿ  أن سمثبٝمت  اظمُمتت و اظمروضمة  و -8

 زمسحب وٞمٗمؿ اظمػمد َمقاصمٜمف دم ايمسٜمؿ ي٘مقن ضمتك ايمِمقرة دم َمقضح هق ىمام ايمسٜمؿ فمٙمٝمف ايمذي اجلزء زمٙمػ همٛمٗمؿ ٙمٗمفَمٕم ىماٞمت إذا أَما -9

 - ( 12)ىمام دم ايمِمقرة   -ٕفمعم ايمٔمٙمقي اجلزء

 ( 13) ىمام دم  ايمِمقرة  -اظمٔمايمج   همقق اظمػمد زمقضع ٞمٗمقم أن -10

 -( 14) ىمام  دم  ايمِمقرة - إم ايمٙمقضمة دم اظمقصمقدة ايمثٗمقب ذاةحما دم  Push-Pins إرزمٔمة ايمّمٕمط زمٛمات سم٘مقن أن َمرافماة جيب -11

 ٕؽمٖمؾ ايمبٛمات َمـ زمٛمف ىمؾ فمعم زمايمّمٕمط ٞمٗمقم أن- ( 15)  ىمام  دم  ايمِمقرة -ايمِمحٝمح َم٘ماهنا دم إدطماهلا سمؿ ايمبٛمات ىمؾ أن َمـ ٞمتٟمىمد -12

 -ىمٙمٝمؽ صقت ٞمسٚمع ضمتك

 واظمروضمة  -   اظمػمد سمرىمٝمب َمـ اٞمتٜمٝمٛما ومد ٞم٘مقن وأن-   (16)- ىمام  دم  ايمِمقرة  يمٙمٚمروضمة ايمْماومة ىمازمؾ زمؼمىمٝمب ٞمٗمقم أن -13
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  - يمف َمٗمازمؾ َم٘مان هٛماك صمزء ويم٘مؾ وواضحة َمتٗمارزمة ايمؼمىمٝمب ؿمرق يم٘مـ واظمراوح واظمبددات اظمٔماجلات أؾم٘مال ختتٙمػ9 َمالضمٓمة

 AMD  9 ذىمة َمـ َمٔمايمج سمرىمٝمب9 رازمٔماً 

 -  هلا اظمْمازمٗمة ايمٖمتحات داطمؾ اظمٔمايمج ازمر زم١مدطمال سمرىمٝمبٜما ني٘مق احلديثة اظمٔماجلات ومجٝمع
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 شمؿ  اظمٚمتاز ايمٛمقع َمـ سم٘مقن أن ويٖمّمؾ ذيمؽ نمغم ورزمام وإزرق وإؽمقد إزمٝمض َمٛمٜما أيمقان زمٔمدة سمٟميت اظمادة وهذه اظمادة هذه إلم حتتاج ومجٝمٔمٜما

 -  (اظمروضمة َمع اظمُمتت) َمبدد ىمٝمبؼمزمٞمٗمقم  
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 وىمام ومٙمٛما ؽمازمٗمًا  هٛماك أؾم٘مال ىمثغمة صمدا وخمتٙمٖمة  ويم٘مٛمٜما  سمتُمازمف   سمٗمريبا  دم  ايمؼمىمٝمب  -

 

 ىمان إذا-؟ ٓ أم ايمرام َمـ ايمٛمقع هذا َمثؾ يمؼمىمٝمب صٚمٚمت إم ايمٙمقضمة وهؾ ايمرام ٞمقع َمـ ايمتٟمىمد أوًٓ  فمٙمٝمؽ جيب RAM ايمرام يمؼمىمٝمب

 ايمرام؟ يمؼمىمٝمب ايمتايمٝمة اخلْمقات هماسمبع  ٞمٔمؿ اجلقاب

 -واسمٟمىمد أٞمؽ  دم  آجتاه ايمِمحٝمح  يمؼمىمٝمب  ايمذاىمرة     زمٔمّمٜما َمع إصمزاء سمقاهمؼ َمـ سمٟمىمد  -1

 - يمٙمداطمؾ زمايمدطمقل سمبدآن اجلاٞمبكم َمـ ايمِمٕمغمسمان ايمبالؽمتٝمؽ ذرافمل أن وؽمؼمى-   وزمرهمؼ اجلاٞمبكم َمـ فمٙمٝمٜما زمايمّمٕمط ومؿ -2

 - َم٘ماهنا شمبتت ومد  RAM ايمــ سم٘مقن ؿمٗمة صقت سمسٚمع فمٛمدَما -3

 

 

 

 

 وزمكم DDR 1 ايمــ زمكم اطمتالف هٛماك وزمايمْمبع DDR  2 ايمٛمقع اؽمتخدام ؽمٝمتؿ وهٛما ايمذاىمرة زمؼمىمٝمب اخلاصة اظمرضمٙمة هذهثآ  دم  ؽمٛمٟمطمذ  َم

DDR  2  ايمـُمؼ َم٘مان دم ختتٙمػ همٜمل(Notches -) 

 

 

 

 

 

 

 (RAMالذاكرةىىالطذوائوظىى)ىتركوبىىى(10-13-4)
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 - صمدا واضح  Notch ايمـ َم٘مان واطمتالف  DDR  2 ايمــ َم٘مان يٚمثؾ إصٖمر ايمٙمقن حيٚمؾ ايمذي ايمذاىمرة همُمؼ

 

 

 

 

 

  -هلا اظمخِمص ايمُمٗمؼ دم فمٚمقديا وإدطماهلا ؿمرهمٝمٜما َمـ َمس٘مٜما ؿمريؼ فمـ ي٘مقن ايمذاىمرة وسمرىمٝمب

 

 

 

 

 

 

 ئمٚمؾ(   Notch) ايمــُمؼ وهذا-  ايمذاىمرة دم اظمقصمقد ايمُمؼ حماذاة دم إم ايمٙمقضمة دم اظمقصمقدة  Notch ايمـُمؼ أن َمـ ايمتٟمىمد َمـ ٓزمد وزمايمْمبع

 اجتاه دم سمرىمٝمبٜما يتؿ ايمذاىمرة أن َمـ يمٙمتٟمىمد وىمذيمؽ    DDR 1 َم٘مان DDR  2 ايمــ ٞمقع َمـ ايمذاىمرة بسمرىمٝم يٚم٘مـ ٓ اٞمف َمـ ايمتٟمىمد فمعم

 -واضمد
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 يمتدل ؿمٗمة صقت سمسٚمع ضمتك ايمذاىمرة أؿمراف فمعم زمايمّمٕمط  يمؽوذ(  Clips) ايمـدزمازمـٝمس إنمالق يتؿ ايمِمحٝمح َم٘ماهنا دم ايمذاىمرة سمرىمٝمب زمٔمد

  -- ِمحٝمحايم َم٘ماهنا دم دطمٙمت ايمرام أن فمعم

 

 

 

 

 

 

 ؟ ايمرام ضمجؿ أفمرف وىمٝمػ اجلٜماز ئمرهمٜما ىمٝمػ ويم٘مـ رام رىمبت يمٗمد. س

ؽمقف  سمالضمظ  فمٛمد  ايمتُمٕمٝمؾ  ـمٜمقر  ؾماؾمة ؽمقداء  سمٓمٜمر  همٝمٜما    َمرة يمألول ايمتُمٕمٝمؾ فمعم ومادراً  اجلٜماز أصبح أن وزمٔمد ايمٗمْمع سمرىمٝمب زمٔمد. ج

ويمٙمتٟمىمد  َمـ  أن ايمذاىمرة  ومد  سمؿ  ايمتٔمرف  فمٙمٝمٜما  ومؿ زمٔمد  أيٗماف سمُمٕمٝمؾ     زمدأ  زمايمتٔمرف  فمعم  ايمٗمْمع  BIOSىمتازمات سمدل  أن  ايمبايقس  

 إطمرى إصمٜمزة فمعم و  ايمذاىمرة ضمجؿ ىماَمؾ فمعم سمٔمرف احلاؽمب أن يمٙمتٟمىمد( BIOS) ايمبايقس فمعم لقدطميموا احلاؽمب زمتُمٕمٝمؾ ايم٘مٚمبٝمقسمر   



 

 
380 

 انذهاب اىل انفهزس

 طمِمائص واطمؼم(   MY Computer) ايم٘مٚمبٝمقسمر فمعم ايمٖمٟمرة َمـ إيٚمـ زمايمزر اضٕمطفمٛمد  ايمدطمقل  الم ٞمٓمام  ايمتُمٕمٝمؾ  ويٛمدوز   شمؿ وَمـ

Proportions  زماحلاؽمب اظمثبتة ايمذاىمرة ضمجؿ وؽمتجد - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9ايمتايمٝمة ايمِمقرة دم ىمام اظمٛماؽمب زماظم٘مان سمِمبح ىمل إم ايمٙمقضمة ضع -1

 

 

 

 

 

 وتجؼوزهاىالكوسىفيىMotherboardىاألمىاللوحظىتركوبىىى(10-13-5)
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 فمعم اظمقصمقدة ايمٖمتحات َمـ ايمػمانمل أَماىمـ ٞمحدد سمْمازمٗمٜما َمـ ايمتٟمىمد وزمٔمد فمٙمٝمٜما سمرىمٝمبٜما اظمراد اخلٙمٖمٝمة ايمٙمقضمة فمعم امل ايمٙمقضمة وضع زمٔمد -2

 - إم ايمٙمقضمة هبا ٞمثبت ايمتل اظمساَمغم ؽمٛمّمع أيـ حتديد هل اخلْمقة هذه ايمٙمقضمة فمعم سمرىمٝمبٜما دم ختتٙمػ أم يمقضمة ىمؾ ٕن إم ايمٙمقضمة

 

 

 

 

 

 

 9 ايمػمانمل َمـ أٞمقاع شمالشمة يمٙم٘مٚمبٝمقسمر إن 9َمالضمٓمة

 CD-DVD و واظمرٞمة ايمِمٙمبة وإومراص إم ايمٙمقضمة سمثبٝمت اوـمٝمٖمتٜم واخلُمٛمة ايمٛمافمٚمة ايمػمانمل  , أ

DRIVE   َمساَمغم ؾم٘مؾ فمدا َما َمتُمازمف ايمػمانمل مجٝمع و اخلارج َمـ ايم٘مٝمس  يمتثبٝمت ىمذايمؽ 

CD-DVD DRIVE  إصمزاء فمعم سمرىمب ايمتل ايمٛمافمٚمة ايمػمانمل زمٗمٝمة َمـ أصٕمر أٞمف ضمٝمث 

 -إطمرى وايمٗمْمع

 وصمقد وَمٛمع إم ايمٙمقضمة فمعم ايمّمٕمط يمتخٖمٝمػ يمؽوذ احلاهمٓمة فمعم وضٔمٜما وَم٘مان إم ٙمقضمةايم زمكم همرانماً  حيدث ايمذي Spacerايمــــ , ب

 -وايم٘مٝمس زمٝمٛمٜما ىمٜمرزمائل سمالَمس
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 وايمذي ايم٘مٝمس دم اظمقصمقد زمتثبٝمتٜما اخلاص اظمٔمدين ايمٙمقح فمعم إم ايمٙمقضمة يمتثبٝمت إطمرى ايمْمريٗمة وهلplastic Spacer   9ايمـــ , , ت

 - احلاهمٓمة فمعم وضٔمٜما وَم٘مان مإ ايمٙمقضمة زمكم همرانماً  حيدث

 

 

 

 

 ومؿ أردت أذا و) -  وضٔمٜما وَم٘مان إم ايمٙمقضمة زمكم همرانماً  حيدث ايمذي Spacerايمــــ سمرىمٝمب وومؿ شماٞمٝمة َمرة إم ايمٙمقضمة زمرهمع ومؿ -3

 8 لمإ ؽمٛمحتاج ونمايمبا ايمثٗمقب فمدد فمعم َمٔمدٞمٝمة ومقافمد زم١مضمّمار ٞمٗمقم)  ايمٕمرض يمٛمٖمس سمستخدم ىمٙمٜما plastic Spacerايمـــ زمؼمىمب

  ايمِمقرة دم ىمام ايمػمانمل ومافمدة ؾم٘مؾ دم ختتٙمػ اظمٔمدٞمٝمة ايمٙمقضمات زمٔمض ودم ايمتايمٝمة ايمِمقرة دم ىمام اظمساَمغم فمٙمٝمٜما ؽمٛمثبت ايمتل و( ومقافمد

 

 

 

 

 صٛمدوق َمالَمسة َمـ إم ايمٙمقضمة متٛمع زمؾ همٗمط ايمٙمقضمة سمثبٝمت وـمٝمٖمتٜما يمٝمست اظمساَمغم ٕن ايمبٔمض يٖمٔمؾ ىمام اظمساَمغم ىمؾ سمرىمٝمب دم سم٘مسؾ ٓ

 -ىمٜمرزمائل سمالَمس حيدث ٓ ضمتك احلاؽمب

 فمـ وذيمؽ إم ايمٙمقضمة ٓؽمتٗمبال  Case ايمـ هتٝمئف َمـ ٓزمد ٕٞمف وذيمؽ واظمٗمازمس اظمٛمٖمذ  صمٜمة يمقضمة زمتثبٝمت ٞمٗمقم ايمػمانمل سمثبٝمت زمٔمد -4

 - تٙمٖمةخم َمٛماهمذ وصمٜمة ؾم٘مؾ أم يمقضمة يم٘مؾ ٔن  يمؽوذ    Case احلاهمٓمة وىمذيمؽ إٓم ايمٙمقضمة دم اظمقصمقدة ايمثٗمقب حتديد ؿمريؼ
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 ايمٖمتحات سمّمع أن فمعم واضمرص احلاؽمب صٛمدوق دم زمقضٔمٜما ٞمٗمؿ إم ايمٙمقضمة يمؼمىمٝمب CASE احلاؽمب صٛمدوق جتٜمٝمز زمٔمد -5

 دم ىمام زماظمساَمغم زمتثبٝمتٜما ومؿ  شمؿ صمٝمداً  سمثبٝمتٜما َمـ سمٟمىمد- احلاؽمب صٛمدوق دم اظمخِمِمة ايمٖمتحات فمعم إم ايمٙمقضمة يمتثبٝمت اظمخِمِمة

 - ايمِمقرة
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 9 وهل   Front Panel إَماَمٝمة اجلٜمة فمٛماس َمٛماهمذ زمؼمىمٝمب ومؿ -6

 -  AT ايمــ دم اجلٜماز زم١مؿمٖماء يمؽىمذ فمٙمٝمف ايمٛمٗمر فمٛمد اجلٜماز زمتُمٕمٝمؾ يٗمقم ايمذي ايمزر وهق ( Power Switch) زر ايمتُمٕمٝمؾ  ,أ 

 - ففمٙمٝم ايمٛمٗمر فمٛمد صمديد َمـ ايم٘مٚمبٝمقسمر سمُمٕمٝمؾ زم١مفمادة ويٗمقم( Reset Switch) ايمتُمٕمٝمؾ إفمادة زر ,ب

 أطمرض يمقٞمف وي٘مقن  ايم٘مٚمبٝمقسمر سمُمٕمٝمؾ يتؿ فمٛمدَما يمٝميضء صٚمؿ ايمٙمقن أطمرض سمقصٝمؾ ظمبة  وهق  :  LED -:Power LED , صمـ

 - فمادة

 ايمٗمراءة فمٚمٙمٝمة فمٛمد ييضء ضمٝمث ايمِمٙمب زمايمٗمرص اخلاص ايمّمقء وهق9   ايمٗمرص زمٝمان ظمبة (IDE LED)HDD LED ,د  

 - أمحر نمايمباً  ويمقٞمف فمٙمٝمف وايم٘متازمة

 (9 إم ايمٙمقضمة َمع اظمرهمؼ ايمديمٝمؾ دم ذايمؽ راصمع إم ايمٙمقضمة صٛمٔمت ايمتل ايمممىمة ضمسب فمعم ىمؾ) ايمتايمٝمة ايمِمقرة دم امىم وسمرىمب  

 

 

 

 

 اظمرهمؼ آؽمتخدام ديمٝمؾ دم َمبٝمٛمة إم ايمٙمقضمة فمعم سمرىمٝمبٜما أَماىمـ وؽمتجد وـمٝمٖمتف فمٙمٝمف َم٘متقب ىمازمؾ ىمؾ ايمسازمٗمة ايمِمقرة دم ٞمالضمظ وىمام

 -هلا اخلاص سمرىمٝمبٜما أم قضمةيم يم٘مؾ ٕن -إم زمايمٙمقضمة

 9 ايمتايمٝمة ايمِمقرة دم ىمام ايمداطمقم ايمِمقت َم٘مػم وصٙمة يمؽىمذ إَمام َمـ احلاؽمب زمِمٛمدوق اظمتِمٙمة USBايمـ وصالت زمؼمىمٝمب ومؿ -7
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 يٕمذيان  يمٙمذان  إم ايمٙمقضمة فمعم( وصمد إذا) ATX 12 V ىمازمؾ وسمثبٝمت( POWER SUPPLY) ايمـــ  ىمازمؾ زمؼمىمٝمب ومؿ -8

 -إم ايمٙمقضمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  أصمٜمزة فمدة َمـ زمؾ واضمد صمٜماز سمرىمٝمب َمـ يمٝمست مجٝمٔمٜما ايمسازمٗمة ايمِمقر9 هاَمة َمالضمٓمة

 

 

  9ايمْمريٗمتكم ٞمممح وؽمقف  SATA أو IDE إَما مها  ؿمريٗمتكم زمٟمىمثر  َمـ ؿمريٗمة  أؾمٜمرها  يقصؾ ايمِمٙمب ايمٗمرص أن فمٙمٚمت يمٗمد

 -  إزمٝمض زمايمٙمقن ايمِمقرة َمٛمتِمػ دم اظمقصمقد هق ٚمػماجل وٓضمظIDE    9ايمٗمرص  ايمِمٙمب  فمـ  ؿمريؼ  سمقصٝمؾ أوًٓ  9   ؿمريٗمة

 

 

 

 المضعوطظىاألقراصىومحركىىHard Diskىالصلبىالػرصىوبتركىى(10-13-6)
 floppy DiskىدودكىيالغلوبىوىىىىCD-DVD ROMى
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فمعم  ايمـٚمقصؾ   IDEاجتاه  سمرىمٝمب  ىمٝمبؾ    يقضح إمحر ايمدائرة  أيّما إم ايمٙمقضمة َمـ( Cable Data) ايمداسما ىمازمالت خمارج

Connectors     اظمقصمقد فمعم ايمٙمقضمة  إمMotherboard - 

 

 

 

 

 ىمام  دم  ايمِمقرة  ايمتايمٝمة 9  إرسع وهق 80 فمعم حيتقي وأطمر خمرج 40 فمعم حيتقي ٞمقع ويقصمد ايمداسما ىمازمالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وؽمقف  جتد  يمقن  دم  ؿمرف  ايم٘مٝمبؾ  حيدد  أجتاه  ايمؼمىمٝمب -   ايمِمحٝمحة زمايمْمريٗمة ايم٘مازمؾ سمرىمٝمب جيب
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 - IDE إومراص َمـ أرسع وهل    SATAايمـــ  أومراص شماٞمٝمًا 9 سمقصٝمؾ
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 - IDE أوSATA  ؽماسما ايمٗمرص هذا اؽمتخدام يٚم٘مـ

 

 

 

 

 

 

   IDE ايمٔمادي ايمٛمقع اؽمتخدام أو  SATA ؽماسما ٓؽمتخدام َمدطمٙمكم فمعم حتتقي احلديثة ايمٙمقضمات

 

 

 

 .  SATAايمــــ   ٕومراص وايمسٖمعم  IDE  ايمٔمادية يمألومراص ايمٔمٙمقي ايمْماومة ىمازمالتدم  ايمِمقرة  ايمتايمٝمة  
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 أومراص وسمقصمد اظمدطمؾ ضمسب فمعم ؽماسما ايمٗمرص إلم ايم٘مٜمرزماء إليِمال ايمْماومة َمقيمد َمـ اخلارج ايمسٙمؽ دم سمرىمب ايمْماومة ؾحتقي وصٙمةو هٛماك  

 -  صٕمغمة وأطمرى ىمبغمة ؿماومة زمٚمداطمؾ

 

 

 

 

 إلم فسمقصٝمٙم يتؿ أطمر ؽماسما ومرص إضاهمة وفمٛمدSata1 خمرج فمعم ايمؼمىمٝمب وي٘مقن إم ايمٙمقضمة إلم ؽماسما زماهلارد اظمقصؾ ايمداسما ىمازمؾ سمقصٝمؾ

 -   sata2  اظمخرج
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 9زمايمتٖمِمٝمؾ   ايمِمٙمب ايمٗمرص سمرىمٝمب ؿمريٗمةأن  ؽمقف ٞمٔمٝمد  

 - أطمر صمسؿ زمٟمي رضزمف أو زم١مؽمٗماؿمف سمٗمؿ وٓ أزمدا إؽمٖمؾ َمـ متس٘مف وٓ اجلاٞمبكم َمـ ايمٗمرص َمسؽ جيب  -1

 

 

 

 

 

 ايمْماومة ىمازمؾ وسمرىمٝمب ايمداسما ىمازمؾ وسمرىمٝمب يمِمحٝمحا َم٘ماٞمف دم اجلٚمػم وضع يمتُمٕمٝمٙمف طمْمقات 3 إلم حتتاج  IDE ايمٔمادية إومراص دم -2
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 .  Caseزمايمػمانمل فمعم  ايم٘مٝمس  صمٝمدا  وسمبثف َم٘ماٞمف دم ايمِمٙمب ايمٗمرص ضع -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و سمرىمٝمب  ىمٝمبؾ  ايمْماومة  وسمقصٝمٙمف  الم  ايمٙمقضمة  إم  9   ايم٘مٜمرزمائل زمايمتٝمار شمؿ  ٞمٗمقم  زمتقصٝمٙمف    -4

 

 

 

 

 



 

 
392 

 انذهاب اىل انفهزس

 َمـ أىمثر يمديؽ ىمان إذا  SLAVE أو واضمد ديسؽ هارد يمديؽ ىمان أذا Master هق ٙمبايمِم ايمٗمرص وضع أن َمـ سمٟمىمد أن -5

 أي ايمدارة دم ٞمٗمْمتكم زمكم يمٙمقصؾ َمقصٙمة ؾمبف أو َمقصٙمة َمٔمدٞمٝمة ومْمٔمة فمـ فمبارة هق وJumper  9 اجلٚمػم ؿمريؼ فمـ يمؽوذ واضمد

 وـمٝمٖمتف يم٘مـ خمتٙمٖمة أؾم٘مال ويمف سمدطمٙمف إنمالومف سمريد وفمٛمدَما خترصمف ايمدارة همتح سمريد همٔمٛمدَما ايم٘مٜمرزمائل اظمٖمتاح زمٔمٚمؾ أؾمبف فمٚمٙمٜما

 -ديسؽ اهلارد فمعم َم٘متقب هق َما ضمسب فمعم ىمؾ يرىمب و -واضمدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 CD-DVD ROM9 اظمّمٕمقؿمة إومراص حمرك سمرىمٝمب

 -   إيمٝمف ايمقصقل يمسٜمقيمة يمؽوذ ايم٘مٝمس واصمٜمة دم همتحة ٞمجٜمز أوًٓ   -1

 

 

 

 

 



 

 
393 

 انذهاب اىل انفهزس

 -   زمايمػمانمل زمتثبٝمتف ٞمٗمقم شمؿ-  (َمساَمغم) زمايمػمانمل يمتثبٝمتف وجتٜمٝمزه َم٘ماٞمف دم إومراص حمرك ٞمدطمؾ شمؿ -2

 

 

 

 

 

 

 حتديد َمع ٚمػماجل سمرىمٝمب م سمٛمسك وٓ( إم ايمٙمقضمة إلم ايمبٝماٞمات ٞماومؾ) ايمداسما ىمازمؾ زمتثبٝمت ٞمٗمقم شمؿ  ايمْماومة ىمازمؾ زمتثبٝمت ٞمٗمقم شمؿ -3

 -  ؽمازمٗماً  ذضمٛما ىمام ايمقضٔمٝمة

 

 

 

 

 (Floppy Disk9) ديسؽ ايمٖمٙمقيب سمرىمٝمب

 - (َمساَمغم)زمايمػمانمل وسمثبٝمتف  َم٘ماٞمف دم  ديسؽ ايمٖمقيب ٞمدطمؾ شمؿ - إيمٝمف ايمقصقل يمسٜمقيمة وذايمؽ ايم٘مٝمس واصمٜمة دم تحةهم ٞمجٜمز أوًٓ  -1
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 ( - ايمبٝماٞمات ٞماومؾ) ايمداسما ىمازمؾ زمتثبٝمت ٞمٗمقمزمٔمد ذيمؽ    شمؿ  ايمْماومة ىمازمؾ زمتثبٝمت ٞمٗمقم شمؿ  -2

 

 

 

 

 

 

 

 Slot 9ايم٘مروت  زمحسب  ٞمقع  ايمـــ  َمـ   أٞمقاع هلا ؽمازمٗما درؽمٛما ىمام 9 ايمُماؾمة ىمرت سمرىمٝمب أوًٓ 

A. يسٚمك َمٛمٖمذ دم يرىمب ايمذي   ايمُماؾمة ىمرت PCI   ًومديام - 

B. يسٚمك َمٛمٖمذ دم يرىمب ايمذي   ايمُماؾمة ىمرت AGP - 

C. يسٚمك َمٛمٖمذ دم يرىمب ايمذي   ايمُماؾمة ىمرت PCI Express X16  - 

D. يسٚمك َمٛمٖمذ دم يرىمب ايمذي   ايمُماؾمة ىمرت PCI Express X1  - 

  9 فمام زمُم٘مؾ ايم٘مروت يمؼمىمٝمب ايم٘مٝمس دم ِمةاظمخِم اجلٜمة زمٖمتح ٞمٗمؿ  -1

 

 

 

 

 

 CARDSىالكروتىتركوبىىى(10-13-7)
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 PCI 9 إطمرى ايمتقؽمع ىمروت َمٛمٖمذ زمجاٞمب ي٘مقن وايمذي زمف اخلاص  AGP َمٛمٖمذ دم ايمُماؾمة ىمرت زمؼمىمٝمب ٞمٗمقم -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 زماحلاهمٓمة اخلاصة زمايمػمانمل ؽوذيم( ايم٘مٝمس) احلاهمٓمة فمعم زمتثبٝمتف ٞمٗمقم شمؿ -3
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 9 إطمرى ايم٘مروت سمرىمٝمب

   ونمغمها USBو  وايمِمقت ايمساسماليت و وايمِمقت وايمُمب٘مة اظمقدم ىمرت َمثؾ  PCI  يسٚمك َمٛمٖمذ دم يرىمب ايمُماؾمة ىمرت غمنم آطمر ىمرت أي

 9 ايمتايمٝمة اخلْمقات سمبعأ  واضمد سمرىمٝمبٜما ؾم٘مؾ مجٝمٔمٜما- 

 - ايمُماؾمة ىمرت دم ىمام( ايم٘مٝمس) احلاهمٓمة دم ايم٘مروت يمؼمىمٝمب اظمخِمِمة ايمٖمتحة  صمٜمز -1

 9 َم٘ماٞمف دم ايم٘مرت ٞمرىمب -2

 

 

 

 

 

 

 -  ايمُماؾمة ىمرت سمثبٝمت دم ىمام اخلاصة زمايمػمانمل( ايم٘مٝمس) احلاهمٓمة فمقم ايم٘مرت زمتثبٝمت ؿوم -3

 

 

 

 

 

 

 



 

 
397 

 انذهاب اىل انفهزس

 

 9 ايمتايمٝمةايمٗمديٚمة   ايمِمقرة دم ىمامَمثالً   إطمراج أو إدطمال صمٜماز زم٘مؾ اخلاصة َمٛماهمذ فمػم اظمٙمحٗمة إصمٜمزة سمرىمٝمب يتؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اظمٛمٖمذ دم  ايمٗمْمٔمة أو اجلٜماز سمقصٝمؾ يتؿ يمؽويمذ ونمغمها ايمُمب٘مة أو ايمِمقت أو ةايمُماؾم ىمرت َمثؾ ايم٘مروت فمعم َمقصمقدة اظمٛماهمذ زمٔمض ودم

 9 زمف اخلاص

 (واإلخراجىاإلدخالىوحدات)ىالملحػظىاألجؼزةىتركوبىىى(10-13-8)
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 ايم٘مٜمرزمائل ايمتٝمار َمٟمطمذ إلم( POWER SUPPLY) ايمْماومة َمٕمذي زمتقصٝمؾ ٞمٗمقم سمرىمٝمبٜما ؽمالَمة َمـ ايمتٟمىمد و ايمٗمْمع مجٝمع سمرىمٝمب زمٔمد

 ( -يمٙمجٜماز ايمْماومة َمزود ىمازمؾ) اظمخِمص ايم٘مٝمبؾ زماؽمتخدام

 

 َمقصقًٓ  رء ىمؾ ىمان إذا( CASE) ايم٘مٝمس واصمٜمة فمعم اظمقصمقد ايمْماومة َمٖمتاح ؾمٕمؾ شمؿ أوًٓ  ايمْماومة َمٖمتاح زمقاؽمْمة ايمٔمرض ؾماؾمة ٕمؾؾم

 ايمذايت آطمتبار فمٚمٙمٝمة إلم يٛمتٗمؾ شمؿ ايمذاىمرة حيسب فمداد فمادة) ايمُماؾمة فمعم وئمرض سمدور احلاؽمب  َمراوح صقت ؽمتسٚمع صحٝمح زمُم٘مؾ

POST َمثؾ فمبارة سمرى أن اظمٖمؼمض َمـ وأطمغماً ( ٓضمٗماً  ٛمممضمفؽم ايمبايقس زمف يٗمقم ايمذي Please Insert Boot diskette (ايمرصماء 

 -آٞمتٜماء وؾمؽ فمعم وأٞمؽ احلاؽمب جتٚمٝمع دم ٞمجحت أٞمؽ ئمٛمل همٜمذا هذا َمثؾ ضمدث إذا( - ايمتُمٕمٝمؾ زمدء ومرص إدطمال

 اخلاصة اجلداول إلم حتتاج ورزمام-  صمديد َمـ  ايمبط راصمع رزمام إطمْماء زمٔمض همٜمٛماك سمٛمزفمج همال ايمسازمٗمة إَمقر َمـ زمٟمي احلاؽمب يٗمؿ مل إذا

 (-إم ايمٙمقضمة ىمتٝمب راصمع) إم ايمٙمقضمة دم اظمستخدم BOISايمــ ٞمقع وضمسب أصقات ـمٜمقر ضمايمة دم ايمذىمر ؽمازمٗمة زماظمُماىمؾ

 - اهلل ؾماء إنيمثاين  دم  اجلزء  ا ايمٗمادَمة ايمقضمدات دم إيمٝمف ؽمٛمتْمرق َما وهذا ايمتُمٕمٝمؾ ٞمٓمام وإدطمال اهلارديسؽ سمٗمسٝمؿ همٗمط زمٗمل

 

 

 

 الكؼربائوظىبالطاقظىالجؼازىوتزوودىواألجؼزةىالػطدىتركوبىبطدىماذاى(10-14)



 

 
399 

 انذهاب اىل انفهزس

 

متاَما  --  ئمٛمل  َما  زمدأت  زمف  دم  سمرىمٝمبؽ  يمٙمحاؽمب  ايمٖمؽ  هق  فم٘مس ايمؼمىمٝمب  ٞمحـ  ؽمازمٗما ذضمٛما  ىمٝمٖمٝمة  سمرىمٝمب  احلاؽمب  أرم  --  وؿمبٔما 

 ؽمقف  ي٘مقن  أطمر  رء  سمٗمقم زمٖم٘مف  - وؽمقف  ٞمقضح  ىمٝمٖمٝمة  ايمٖمؽ  زمخْمقات  َمـ  أصمؾ ؽمٜمقيمة  ايمقصقل  ايمٝمٜما  9 

 - فمٛمف    ايم٘مٜمرزماءسمُمٕمٝمؾ  ايم٘مٚمبٝمقسمر  واسمٟمىمد َمـ  همِمؾ   إؿمٖماء يتؿ -1

 -   وايمٖمٟمرة  اظمٖماسمٝمح  ويمقضمة  وايمُماؾمة  ايمْماومة  ىمٝمبؾ  َمثؾ  ايمِمٛمدوق  فمعم  اظمرىمبة  ايم٘مازمالت  مجٝمع  همِمؾ  أوٓ  يتؿ -2

 -  همٝمف اظمقصمقدة ايمُمحٛمات َمـ اجلٜماز إلهمراغ ايمتُمٕمٝمؾ زر فمعم ايمّمٕمط  يتؿ  -3

 -   Case ايمِمٛمدوق  نمْماء َمسامر همؽ يتؿ -4

 -  Case ايمِمٛمدوق همتح ذيمؽ زمٔمد -5

 - إم ايمٙمقضمة الم ايمبقار َمـ اظم٠مدي ايمسٙمؽ  ٞمزع يتؿ  -6

 -   CPU زماظمٔمايمج  اخلاص اظمجاور رزمافمل ؽمٙمؽ  Power Supplyايمــ َمـ اظم٠مدي ايمسٙمؽ  ٞمزع يتؿ -7

 -  طمراصمة ٓ إرضٝمة ايم٘مٛمُمف  فمعم ايمّمٕمط َمع   Power Supply ايمــ َمساَمغم سمثبٝمت همتح -8

 - CD\DVD Driver  ايمٙمٝمزرية  إومراص  حمرك  َمـ  إؽمالك َمقزع همِمؾ  -9

 -   Hard Disk   ايمِمٙمب  ايمٗمرص اظمقصؾ   زمايمْماومة  اخلاص ايمسٙمؽ همِمؾ -10

 ( -إمحر ايمٙمقن)  إم  ايمٙمقضمة  دم  اظمقصمقد اظمٛمٖمذ الم دؽمؽ اهلار َمـ اظم٠مدي ايمسٙمؽ ٞمزع يتؿ  -11

 -   َم٘ماٞمف  ـَم    Hard Disk  دؽمؽ اهلار  همؽ  -12

 -   ايمِمحٝمحة  زمايمْمريٗمة  RAM    ايمٔمُمقائٝمة ايمذاىمرة  وهمؽ  ٞمزع يتؿ  -13

 (  -   Front  Panelايمـــ) ايمتُمٕمٝمؾ  أيٗماف  وزر   USB  وَمٛماهمذ   وايمسامفمة اظمايؽ ؽمٙمؽ ٞمزع -14

 -  USB 2.0 ايمـــ ايم٘مازمؾ ؽمٙمؽ ٞمزع  -15

 ( -إمحر ايمٙمقن)  إم  ايمٙمقضمة  دم  اظمقصمقد اظمٛمٖمذ الم    CD\DVD Driver ايمٙمٝمزرية إومراص حمرك َمـ اظم٠مدي ايمسٙمؽ ٞمزع يتؿ  -16

 -   َم٘ماٞمف  َمـ  CD\DVD Driver طمراج ٓ Case يمـــــ إَماَمل ايمٕمْما همتح -17

 -إم يمٙمقضمة اظمقصؾ ايمسٙمؽ ٞمزع َمع ايمتثبٝمت َمسامر ٞمزع ويتؿ  Floppy  Disk Driveايمـــ اطمرج  -18

 -  إم ايمٙمقضمة الم اظم٠مدي ايمتقصٝمؾ ؽمٙمؽ ٞمزع َمع َمساَمغم أرزمٔمة وفمددها هبا ةاظمثبت اظمساَمغم وٞمزع اجلاٞمبٝمة اظمروضمة همتح يتؿ -19

 -   ونمغمها ايمُمب٘مة  ايمُماؾمة  ىمروت  َمثؾ  ايمتقؽمٔمة ىمروت ٞمزع يتؿ  -20

 كوغوظىىفكىىالحادبىىاآلليىى(10-15)
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 - Fan CPU زماظمروضمة اخلاص ايمسٙمؽ ٞمزع ذيمؽ وزمٔمد زماظمٔمايمج اخلاصة اظمروضمة همتح  -21

 -  اظمٔمايمج إطمراج ويتؿ   زمف  اخلاص  اظمٗمبس  همتح  شمؿ  اظمٔمايمج  فمعم  اظمقصمقد  اظمػمد  ٞمزع  -22

 -    ٞمزفمٜما  شمؿ  إم   ايمٙمقضمة  فمعم  َمقصقيمة أؽمالك وصمقد َمـ ايمتٟمىمد  يتؿ   -23

 --  ايم٘مٝمس داطمؾ  َمـ  إطمراصمٜما   يتؿ  ذايمؽ  وزمٔمد إم ايمٙمقضمة سمثبٝمت َمساَمغم همتح يتؿ -24

 

سمستْمٝمع  َمـ  طمالهلا  إصالح    زمحتة سمٗمٛمٝمة فمٙمٚمٝمة زمْمريٗمة ٕفمْمال  ئمٛمل  أن ي٘مقن  إصالح  اَماذا ئمٛمل  إصالح إفمْمال  زمْمريٗمة  ايمتتبع  9  

 ْمٙمقب  - احلاؽمب زمسٜمقيمف  -- ضمٝمث  أٞمف  يٚم٘مٛمؽ  أن  سمتْمرق  يمٙمٚمُم٘مٙمة َمـ  ىمؾ اجلقاٞمب  وسمبدأ  زمآومؼماضمات  اظمٚم٘مٛمة الم  أن  سمِمؾ الم  احلؾ  اظم

َمـ  ومْمٔمة  فمعم  ايم٘مٚمبٝمقسمر  - وهلذا يتؿ اطمتبار  ايمٗمْمع  ىمٙمٜما واضمدة سمٙمق  ضمٝمث  أن يمديٛما َمثال  َمُماىمؾ  َمستٔمِمٝمة  وسمقومٔماهتا ومد  سم٘مقن  أىمثر 

 إطمرى  ضمسب  إويمٝمة  هلا  الم  أن سمِمؾ الم ايمٗمْمٔمة  اظمٔمْمٙمة   يمتؿ  زمٔمد  ذيمؽ إصالح  احلاؽمب زمسٜمقيمة  -  

 9 د  احلاؽمقبوهذا  اظمثال  هق  أىمػم  َمُم٘مٙمة سمقاصمف  َمٜمٛمد ؽمقف  ٞمٟمطمذ َمثآ  وٞمٗمقم  زمحٙمف  زمْمريٗمة  ايمتتبع

 9   احلاؽمب  ٓ  يستجٝمب  وٓ  يٗمٙمع  وٓ ئمٚمؾ  زمإؽماس  -ايمٔمْمؾ  

ٓ ئمٚمؾ  -  أو  هٛماك فمْمؾ  دم  ايمٙمقضمة  إم   -  أو  أن هٛماك فمْمؾ    9Power Supply    ومد  ي٘مقن  َمـ  َمزود  ايمْماومة  ايم٘مٜمرزمائٝمة  ايمسبب  

 دم  اظمٔمايمج  - 

 ا زمْمريٗمة  ايمتتبع  وٞمبدأ  زمتحٙمٝمؾ  وهمحص  ايمٗمْمع  اظمسببة  يمٙمٚمُم٘مٙمة   ومْمٔمف ومْمٔمة 9 9   أن ؽمقف ٞمبدأ  زمحٙمٜماإلصمراء  

 أو يمٝمس  هق  اظمسبب  Power Supply     9ايمتٟمىمد  َمـ  أن اظمسبب  يمٙمٚمُم٘مٙمة  هق  َمزود  ايمْماومة  ايم٘مٜمرزمائٝمة    أٚال  :

همقيمت وهق   240الم   همقيمت 100٘مٜمرزمائٝمة  هذه  اخلٝمار  أَما  َمـ  جيب  ايمتٟمىمد  َمـ طمٝمار حتقيؾ  ايمٖمقيمتٝمة  ايمتل يْمٙمٗمٜما َمزود  ايمْماومة  ايم  -1

- شمؿ ايمتٟمىمد   َما أذا  ىماٞمت  ايم٘مٜمرزماء  ايمٔمٚمقَمٝمة  ضٔمٝمٖمة  صمدا  همٙمـ    Power Supply زمٔمض َمـ  ايمـَمقصمقد  زمايمٙمقن  إمحر  فمعم  

 همقيمت  -  110دم  ايمٝمٚمـ  ايمٖمقيمتٝمة  هل  يُمتٕمؾ  احلاؽمب أرم  -- 

 

 

 التتبدىبطروػظىاألرطالىإصالحىكوغوظى(10-16)
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َمـ  صحة  ايمٖمقيمتٝمة   وَمـ  ايم٘مٜمرزماء  ايمٔمٚمقَمٝمة  ٞمٗمقم زمٟمطمتبار  َمزود  ايمْماومة  يمٙمتٟمىمد  َمـ  أٞمف  يمٝمس َمٔمْمؾ  9  وذيمؽ  زمايمٗمٝمام زمٔمد  اسمٟمىمد   -2

--- ٞمٗمقم  زمتقصٝمؾ  ؽمٙمؽ    Motherboardالم  ايمٙمقضمة  إم   Power Supply زمتُمٕمٝمٙمف  فمـ  ؿمريؼ  ايم٘مٝمبؾ  اظمقصؾ َمـ ايمــ

 ايمسٙمؽ  إؽمقد  ىمام  دم  ايمِمقرة  ايمتايمٝمة  9    ٞمحاد  َمـ   ايمسٙمؽ إطمرض  الم

 

 

 

 

همٛمٗمقم  زمٔمٚمؾ  همحص  يمٙمٖمقيمتٝمات  ايمتل  يْمٙمٗمٜما  ىمؾ  ؽمٙمؽ  يمٙمتٟمىمد  َمـ  أهنا  ؽمٙمٝمٚمف  وذيمؽ  فمـ    Power Supply أذا  أؾمتٕمؾ  ايمــ -3

 ايمؽ - همقيمت  وٞمٗمقم زمايمٖمحص زمٔمد  ذ 20ؿمريؼ  صمٜماز  إهمقَمٝمؼم  ٞمّمبْمف  دم  وضع  ايمٖمقيمت  فمعم  سمدريج 

 

 

 

 

    Power Supply دم اخلْمقة  ايمسازمٗمة  أذن  همٜمق ؽمٙمٝمؿ --- أذا مل  يُمتٕمؾ   همٝمجب  همتح  ايمــ   Power Supply أؾمتٕمؾ  ايمــ أذا  -4

ان  و اظمقصمقد زمداطمٙمف  أذا  هق  حمؼمق  أو  ٓ  --  أذا  ىم  ايم٘مٜمرزمائك ايمتٝمار ارسمٖماع ضد اميةاظمس٠مول  فمـ  احل  Fuseوايمتٟمىمد  َمـ ايمٖمٝمقز 

 حمؼمق ومؿ زمتٕمغم ه  - 
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أذا  ىماٞمت َمٛمتٖمخة  أو ومد   Power Supply ؽمٙمٝمام ---- همتٟمىمد َمـ اظم٘مثٖمات أو اظمٗماوَمة   اظمقصمقدة دم  ايمــ  Fuseأذا ىمان ايمٖمٝمقز  -5

 اٞمٖمجرت  همٗمؿ  زماؽمتبداهلا  واؽمتخدام  ايمٙمحام يمتٕمغمها 

  - 

 

  

 

 زمايم٘ماَمؾ  -   Power Supply ايمــت٘مقن اظمُم٘مٙمة  َمـ  اظمحقٓت وفمٙمٝمؽ سمٕمغم   أذا  ىماٞمت اظم٘مثٖمات  او اظمٗماوَمات  ؽمٙمٝمٚمة أذن  همس -6

 

 

 

 

 

 

 

 

ٞمٗمقم  زماخلْمقة  ايمثاٞمٝمة  وهل همحص  وسمتبع  ايمٙمقضمة  إم    Power Supply شماٞمٝمًا  9   زمٔمد ايمتٟمىمد  َمـ  صحة  وؽمالَمة  ايمــ

Motherboard      9  وايمتٟمىمد  َمـ  ؽمالَمتٜما 
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واظمس٠مويمة  فمـ إؿمالق     Motherboardب  ايمتٟمىمد  َمـ  وصمقد  ايمِمٖمارة اظمقصمقدة  دم  ايمٙمقضمة  إم   أوٓ  وومبؾ  ىمؾ رء  جي -1

ايمذي  ئمٚمؾ  فمعم  همحص     BIOS د  فمْمؾ  دم  ايمٗمْمع  واظمس٠مول فمـ سمُمٕمٝمٙمٜما  هق ٞمٓمام  ايمبايقسقوصم ضمكم   Beepصٖمارة  

 سم٘مقن  زمايمُم٘مؾ  ايمتارم  9     4أو  زمٛمتٝمقم    3همٝمٜما  َمٔمايمج  زمٛمتٝمقم   ايمٗمْمع   - وايمِمٖمارات  ايمتل  دم  ايمٙمقضمة  إم  ايمتل  يقصمد

 

 

 

أو َما همقق وايمتل ومد   سم٘مقن  ومِمغمة  أو    4أَما  ايمِمٖمارات   ايمتل  َمـ ٞمقع  أطمر  اظمقصمقدة  دم  ايمٙمقضمة  إم  ايمتل  يقصمد  همٝمٜما  َمٔمايمج  زمٛمتٝمقم 

 يمُم٘مؾ  ايمتارم  9   ىمام دم  ا  Caseايم٘مٝمس    دم سم٘مقن  طمٝمْمٜما أؿمقل يمتٔمٙمؼ

 

 

 

 

 شمالشمة   يمديٛما هٛما الً ومٙمٝم ٞمٛمتٓمر و ايمتُمٕمٝمؾ زر فمعم ٞمّمٕمط     Motherboardايمٙمقضمة  إم   دم ايمِمٖمارة وصمقد َمـ سمٟمىمدٞما ان زمٔمد و آن   

 -  هنائٝما ايم٘مٚمبٝمقسمر يٗمٙمع ٓ -3      زمايمتِمٖمغم يبدأ ٓ و ايم٘مٚمبٝمقسمر يٗمٙمع -2-     زمايمتِمٖمغم يبدأ و ايم٘مٚمبٝمقسمر يٗمٙمع -1هل  9   اضمتامٓت

ٕن  ايمٙمقضمة   ضمٙمف سمؿ ة اظمُم٘مٙم ٞمِمػأن   ايمٗمقل يٚم٘مـ هٛما9 و   زمايمتِمٖمغم يبدأ و يٗمٙمع ايم٘مٚمبٝمقسمر ٞمبدأ  زمآضمتامل  إول   9   وهق   أن   -2

  9 ايمتارم  َمٗمارٞمتٜما و ايمِمٖمارة رٞمات سمٔمداد ؽمقى فمٙمٝمٛما َماإم  سمٟمىمدٞما  أهنا  ؽمٙمٝمٚمة  َمـ  طمالل  همحِمٜما  يمٙمٗمْمع   -  

a)  )صٖمارة )رٞمةBeep   ايمذاىمرة سمٛمُمٝمط طمْمٟم ومِمغمة واضمدة Ram  زمتٕمٝمغمها ومؿ سمايمٖمة ىماٞمت وإذا ايمرام سمرىمٝمب أفمد - 

b)  يمٙمرام إولم ىمٝمٙمق 64 دم سمٔمادل طمْمٟم ومِمغمسمان صٖمارسمان  Ram    - 

c)  إولم ىمٝمٙمق 64 دم ايمذاىمرة همُمؾ ومِمغمة صٖمارات  شمالث Ram     - 

d) اظم٠مومت  دم طمْما صٖمارات ارزمع Timer اؽمتبداهلا احلايمة هذه دم وجيب إم ايمٙمقضمة - 

e)    اظمٔمايمج   دم طمْمٟم ومِمغمة مخس  صٖماراتProcessor  ايمــ أدطمؾ Processor   حم٘مٚمة زمْمريٗمة َم٘ماٞمف دم  - 
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f)   يمقضمة  اظمٖماسمٝمح   همُمؾ ومِمغمة ؽمت  صٖمارات Keyboard    يمقضمة  اظمٖماسمٝمح  -  نمغمأو  يقصمد  همٝمٜما  سمٙمػ 

g)  وومد  ي٘مقن  اظمٔمايمج  -  سمايمٖمة إم ايمٙمقضمةدم     طمْمٟم ومِمغمة ؽمبع صٖمارات 

h)   زمف اخلاصة ايمذاىمرة او ايمُماؾمة  ىمارت دم طمْمٟمشمامن  صٖمارات   - 

i)  ايمـــ ذحية   دم اظمٝمتة اىمرةدم  ايمذ  طمْمٟم هٛماك   ومِمغمة صٖمارات  سمسع BIOS  ـايم سمرىمٝمب أفمد ايمٔمرض حمقل زمْماومة DPI يمٙمبٝمقس 

j)  اىمرةايمذ الم ايمقصقلدم   طمْمٟم ومِمغمة صٖمارات   فممم CMOS    سمايمٖمة إم ايمٙمقضمةوهبذا  ومد  سم٘مقن  - 

k)  اظمخزوٞمة اىمرةايمذ دم  طمْمٟم ومِمغمة  أضمدى  فممم صٖمارة  Cache Memory    - 

l)  ضمايمة ودم- َمٔمْمٙمة  اظمقؽمٔمة اىمرهتاذ أوٜما سمرىمٝمب أفمد دم  ىمرت  ايمُماؾمة  طمْمٟم ومِمغمة شمالث صٖمارات  أو صٖمارسمكم و ؿمقيٙمة صٖمارة 

 ايم٘مرت  -  نمغم اظمُم٘مٙمة  اؽمتٚمرار

m) اخلْمٟم رؽمايمة ـمٜمقر CMOS battery failed صمديدة زمٟمطمرى ايمبْمارية اؽمتبدال همٝمجب همارنمة ايمبْمارية ان سمٔمٛمل  - 

n) اخلْمٟم  رؽمايمة ـمٜمقر Floppy Disk Fail زمرٞماَمج دم َمٔمرف اٞمف ضمٝمث اظمرٞمة آؽمْمقاٞمات حمرك فمعم ايمٔمثقر دم همُمؾ اٞمف سمٔمٛمل 

 - سمثبٝمتٜمام َمـ ىمدهمتٟم ؾَمقص نمغم ايمبٝماٞمات ىمازمؾ ويم٘مـ Setup آفمداد

o) اخلْما رؽمايمة Hard Disk initializing please Wait a moment إلم حتتاج ايمِمٙمبة إؽمْمقاٞمات زمٔمض ان ئمٛمك وهذا 

 - رء اي سمٖمٔمؾ وٓ ومٙمٝمال سمٛمتٓمر ان ئمٛمل وهذا يمتٔمٚمؾ ايمقومت زمٔمض

هم١من هٛماك  (  َمُمٕمؾ نمغم ايمٖمٙمقيب ومارئ) ييضءCD راصآوم وومارئ سمٔمٚمؾ اظمروضمة ىماٞمت  اإذ صٖمارات  و  زمدون سمام ؽم٘مقتأذا  ىمان  هٛماك  

 -سمرىمٝمبف وأفمد اظمٔمايمج  اٞمزع-  Motherboard آم وايمٙمقضمة CPUاظمٔمايمج  زمكم دء سمالَمس

 سمٛمٓمٝمػ فمٙمٝمٛما ايمٕمبار هق ةاظمُم٘مٙم زماظمائة 99 دائام ي٘مقن RAMايمذاىمرة   َمثؾ ايمؼمىمٝمب دم طمْمٟمصٖمارات ايمقم  ي٘مقن   ضمايمة دم9  َمالضمٓمة

 صمٝمدا ٝمبايمؼمىم َم٘مان

 ؽمقف  ٞمتْمرق  ايمٝمٜما  دم  ايمقضمدة  إولم  َمـ  اجلزء  ايمثاين  َمـ  هذا  ايم٘متاب  -   اىمثر يمتٖماصٝمؾ همٗمط ايمِمٖمارات   زمٔمض هذه* 

 دائرة  دم طمٙمؾ يقصمد احلايمة هذه أو رٞمات  9 دم صقت اي حتدث  ٓ ايمِمٖمارة و  يٗمٙمع ايم٘مٚمبٝمقسمر  ٞمدطمؾ  الم  آضمتامل  ايمثاين  وهق   -3

 وايمذي يت٘مقن  زمدوره  َمـ ايمٗمْمع  ايمتايمٝمة  Bios      9ايمبٝمقس 

 Clear)  ايمبٝمقس Configuration سمٔمديالت زمٚمحق اخلاصة    jumper مجػم  -3ايمبْمارية -         -2ايمبايقس  ٞمٖمسف  -    -1

CMOS)     4-   ايم٘مريستال 

 ىمام  دم  ايمِمقرة  ايمتايمٝمة  9  
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 جترزمة و  افمادهتا  شمؿ  دومٝمٗمة  ضمقارم ايمبْمارية ٞمزع اوٓ ,    9   يقم زمامزمٚمحاويمة  إفمادة ضبط  اظمِمٛمع   قمٞمٗم  BIOS ايمبٝمقس دائرة طمتبارٓ و

 - ٞمُمٕمؾ و اصٙمف الم ٞمٔمٝمده شمؿ ٞمُمٕمؾشمؿ   اظمحق وضع زمقضٔمف ٞمٗمقم  Jumperٚمػماجل َمـ ٞمتٟمىمد     ؟  رء حيدث ملأذا   -   ايمتُمٕمٝمؾ

  ٞمحاول و ٞمؼمك  و واضمدة يمثاٞمٝمة  ايم٘مريستايمة رصمقم زمٚمالَمسة ٞمٗمقم رصمٙمكم هلا اؽمْمقاٞمة ؾم٘مؾ هلو   ايم٘مريستايمة دور يٟميت   ؟ رء حيدث مل

 ومد ٞم٘مقن ه٘مذا وهق اظمُم٘مٙمة  وفمٙمٝمٛما سمٕمغم  ايمٙمقضمة إم  زمٟمىمٚمٙمٜما --  BIOSأذن  همايمبايقس  صٖمارات  ئمْمل مل  و اجلٜماز يُمتٕمؾ مل ان    ايمتُمٕمٝمؾ

 -  اطمر اضمتامل الم ٞمٛمتٗمؾ  BIOS ايمبٝمقس دائرة  دم  يمٝمس ايمٔمٝمب أذا  مل  ي٘مـ  --------    BIOS ايمبٝمقس دائرة َمـ حتٗمٗمٛما

 وهق  ايم٘مٚمبٝمقسمر  ٓ  يٗمٙمع  إزمدا  9  ٞمدطمؾ  الم آضمتامل  ايمثايمث   -4

   هماؽمدة ايمتٕمذية فمٙمٝمة -2 -      هماؽمد ايمتُمٕمٝمؾ زر -91   يقم َما دم ٞمٙمخِمٜما اضمتامٓت فمدة سمقصمد احلايمة هذه دم

 - هماؽمدة  Motherboardايمٙمقضمة  إم  -3 

دم ايمٙمقضمة  إم  وهل   Power SWٞمبدأ زمٖمحص زر  ايمتُمٕمٝمؾ فمعم أٞمف  ئمٚمؾ أو  ٓ    9 وذايمؽ  زمايمٗمٝمام  زمٛمزع  ايم٘مٝمبؾ  اظم٘متقب  فمٙمٝمف  

ٞماومؾ  ىمٜمرزمائل  د  أؽمٛمان ٞمٗمقم زمٚمالَمسة  سمٙمؽ  إؽمٛمان زمٚمٙمٗمط أو  ؽمـ أو  دزمقس أو أي  ٕمٝمؾ ايم٘مٚمبٝمقسمر  - فمٛمد  ٞمزفمٜما ؽمٛمجاظمس٠مويمة  فمـ سمُم

وحلؾ  هذه اظمُم٘مٙمة  ٞمستبديمف زمزر  إفمادة أطمر  ظمدة شماٞمٝمة  أو  شماٞمٝمتكم  أذا  اؾمتٕمؾ  اجلٜماز  همٜمذا  ئمٛمل  أن  اظمُم٘مٙمة  وايمٔمْمؾ  َمـ  زر  ايمتُمٕمٝمؾ  

 ايمتُمٕمٝمؾ وٞمرىمبف زمدل  َم٘مان  زر  إيٗماف  ايمتُمٕمٝمؾ  -  
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-- هم١من آضمتامل إطمغم  وهق  ايمٙمقضمة  إم  ٞمٖمسٜما --وهق  َما ي٠مرق  اجلٚمٝمع  ٕهنا       أذا  مل  ي٘مـ اظمُم٘مٙمة  َمـ اظمُماىمؾ  ايمسازمٗمة ذىمرها -5

 رء  او نمبار زمف ىمان ان صمٝمدا ٞمٖمحِمف ٞمرهمٔمف CPUاظمٔمايمج  هق و فمٛمٌم اهؿ ٞمٛمسك  ٓ ذاهتا آم ايمٙمقضمة همحص ومبؾزماهٓمة  ايمثٚمـ  -- 

 دم ايمٔمْمؾ  اخلْمقرة َمرضمٙمة سمبدا همٜمٛما --- رء حيدث مل ان ايمتُمٕمٝمؾ ربٞمج و شماين CPUزمٚمٔمايمج    ٞمٟميت  يٛمٖمع  مل  ان  ٞمجرب و  َما

 زمايمٔمكم رؤيتف يٚم٘مـ طمٙمؾ اي فمـ ايمبحث و  صمٝمدا همٝمٜما ايمتٚمٔمـ َمـ زمد ٓ احلؾ فمعم احلِمقل و  إلجياده -و  ذاهتا آم يمقضمة َم٘مقٞمات

 9َمثاًل    اظمجردة

a- اظمٔمايمج   سمرىمٝمب َم٘مان اؽمٛمان ضٝماعSocket     : 

 

 

 

 

b- 9 نمريب ؽمائؾ وصمقد او اٞمٖمجارها ، اظم٘مثٖمات اٞمتٖماخ 
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c- 9   اظم٘مقٞمات زمٔمض سمٖمحؿ و ضمراقإ 

 

 

 

 

 

 

 خمْمْمات ومٝمٚمة ئمرهمقن  همٜمؿ يمٙمتٗمٛمٝمكم زمايمٛمسبة زمايمِمٝماٞمة  اَما اظمٜمتٚمكم ايمٛماس يمٔماَمة افمتامدها يٚم٘مـ) اىمتُماف  إفمْمال  زمايمتتبع (  ايمْمريٗمة هذه*

 فمٙمٝمٜما  طماصة  يتقهمر زمٟمدوات و فمٙمٚمٝمة زمْمريٗمة آطمرى سمٙمق ايمقاضمدة ايمٗمْمع ٞمٗمٝمس و واضمد واضمدا اراتاظمس ٞمتتبع  و زماظمخْمط ٞمٟميت اذ آم  ايمبْماومة

 زمْماومة دم ٞمجدها اٞمام سمباع ٓ هذه  ايمٗمْمع  ؟  ايمٗمْمع هذه ٞمجد  ايـ دم هق اظمُم٘مؾ يم٘مـ ؽمٜمٙمة ايمْمريٗمة و سمبديٙمٜما  يٚم٘مـ اظم٘مقٞمات ىمؾ  ؿمبٔما - ايمتٗمٛمل

 ---ايمٔمادية زمايم٘ماوية يرىمب َما َمٛمٜما هذه ايمٗمْمع  طماصة سمٗمٛمٝمة  يمف ايمؼمىمٝمب  و ايمٛمزع --  سمرىمٝمبٜما و  زمٛمزفمٜما ٞمٗمقم سمِمٙمح ٓ أطمرى  أم

 -   Hot Air Gun يسٚمك َما هق و اهمسادها دون يمٛمزفمٜما اومقى صمٜماز َمـ زمد همال Circuit اظمت٘ماَمالت اَما
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 الشثكـــــــــاخ  

Networks 

أٔذ  وّٕٙذط  زبعٛة  ال  ثذ  أْ  رزؼشف  ػٍٝ  اٌشجىبد  

ٚأعبع١بد  ػٍّٙب  ..  ٌّبرا  ..  ألْ  أوثش  ِشبوً  اٌص١بٔخ ػٍٝ  

األخٙضح  اٌزٟ  رىْٛ  ِزصٍخ  ػٍٝ  اإلٔزشٔذ  ..  ٌٚٙزا  

أْ  ٠ىْٛ  ِٕٙذط  اٌسبعٛة  ػٍٝ  ػٍُ  ٌٚٛ   اٌّفزشض 

ثدضئ١خ  رؤٌٗ  ٌغٛق  اٌؼًّ  فٟ  اٌشجىبد .. ٚ٘زا ِب  عٕزطشق  

 ا١ٌٗ  فٟ ٘زٖ  اٌٛزذح  .. 
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 يمسٛمقات  ايمٗمٙمٝمٙمة  اظماضٝمة  ضمٝمث  أصبح  َمـ  ايمٛمادر  وصمقد  ضماؽمقب  دم ذىمة  أو  َم٠مؽمسة  ازداد  اؽمتخدام  ؾمب٘مات  احلاؽمب  أرم طمالل  ا

 نمغم  َمتِمؾ  زمُمب٘مة  ضمقاؽمٝمب - وئمقد  ايمسبب  دم ذايمؽ الم َما  وصمدسمف  هذه  ايمممىمات  َمـ  همقائد  سمٔمقد  فمٙمٝمٜما  َمـ  وصمقد  هذه  ايمُمب٘مات 

 ونمغمها -  وىمذيمؽ  اظمُمارىمة  دم اظمٔمٙمقَمات ايمتل سمٔمتػم  ايمٔمٛمٌم  إهؿ  ٕي ذىمة  -    َمـ  اظمُمارىمة  دم  إصمٜمزة  ىمايمْمازمٔمات وايمراؽمامت  

  فمـ اظمزيد َمٔمرهمة إلم ايمػمجمة زمجاٞمب حيتاج ايمبٝماٞمات ومقافمد َمػمَمج- أيّماً  ؾمب٘مات َمػمَمج أٞمؽ زمايمرضورة ئمٛمل ٓ هذا هم١من َمػمجمًا، ىمٛمت إذاو 

 إلم حيتاج ايمُمب٘مات َمػمَمج أن ىمام احلاؽمقب، دم ايمرؽمقَمٝمات فمٚمؾ فمـ اظمزيد َمٔمرهمة إلم حيتاج ايمرؽمقَمٝمات وَمػمَمج ايمبٝماٞمات، ومقافمد َمبادئ

 جتٝمد أن فمٙمٝمؽ طماصة زمرجمٝمة وَم٘متبات أدوات اظمبادئ، صماٞمب إلم ايمٔمادة دم هٛماك إن زمؾ همحسب، هذا يمٝمس- ايمُمب٘مات فمـ اظمزيد َمٔمرهمة

ياً ىمان  ختِمِمف  واجتاهف  أن  ٓ يتٔمرف  فمعم  ايمُمب٘مات  ويمق  أطمذ  اظمبادئ ويم٘مـ  هذا  ٓ  ئمٛمل  أن  أي  َمػمَمج  أ- جمال ىمؾ دم َمٔمٜما ايمتٔماَمؾ

--ىمذيمؽ  َمٜمٛمدس  احلاؽمقب  حيتاج الم  ايمُمب٘مات ٕن  َمٜمٛمدس  احلاؽمقب  دم  أىمثر أضمقايمف     ي٘مقن  ومريبا  صمدا  َمـ     وإؽماؽمٝمات

صٕمغمة  ب٘مات دم  ايمتٔماَمؾ  َمع  ايمبٝماٞمات  أو  يمرزمط  ؾمب٘مة  حمٙمٝمة ونمايمبا  َما حيتاج  اظمٜمٛمدس الم ايمُم  Software وايمـــ   Hardwareايمـــ

 َمٗمٜمك  إٞمؼمٞمت  أو  إلصالح  ضمقاؽمٝمب  َمرزمقؿمة  فمعم  ايمُمب٘مة  -- هلذا  همايمُمب٘مات  َمٜمٚمة  صمدا ظمٜمٛمدد احلاؽمقب  ---  سمرىمٝمب وإصالح  أو

 - ايمُمب٘مات َمع ايمتٔماَمؾ َمـواظمٜمٛمدس  اظمػمَمج مت٘مـ ايمتل هل اظمٖمٜمقم هذا حتٗمؼ ايمتل واظم٘متبات اظمٗمازمس َمٖمٜمقم يمٙمُمب٘مات، زمايمٛمسبة

 

جمٚمقفمة  َمـ احلقاؽمٝمب  اظمرسمبْمة  َمع زمٔمّمٜما ايمبٔمض َمع  إصمٜمزة  اظمحٝمْمة  إطمرى  زمقاؽمْمة  طمْمقط  آسمِمال  وهمؼ  ٞمٓمام اسمِمال  َمٔمكم    هل

  هبدف  سمبادل ايمبٝماٞمات  ونمغم  ذيمؽ  َمـ ايمٖمقائد  ايمٛماجتة َمـ زمٛماء ؾمب٘مات احلاؽمب  أرم - 

 و ايمتخزيـ َمساضمات َمثؾ اظمقارد هذه َمُمارىمة ؿمريؼ فمـ ضماؽمقب صمٜماز َمـ أىمثر َمقارد َمـ يمالؽمتٖمادة اظمثعم ايمقؽمٝمٙمة هل احلاؽمقزمٝمة ايمُمب٘مة أو  

 اٞمؼمٞمت إلم ايمدطمقل َمُمارىمة زمايمْمبع و ايمْمازمٔمات َمثؾ إطمرى  إصمٜمزة َمُمارىمف أيّما و ايمبٝماٞمات

  ختزيٛمٝمة ، Computational ضمسازمٝمة َمقارد) اظمقارد َمُمارىمة زمٕمرض واضمد صمٜماز َمـ أىمثر رزمط هق يمٙمُمب٘مة إؽماد اظمٖمٜمقم أو 

Storage، ؿمرهمٝمات أو Peripheral )ايمتقاصؾو Communication.  

  وايمبٝماٞمات واظمقارد اظمٔمٙمقَمات سمبادل أصمؾ َمـ آسمِمآت ٞمٓمؿ سمٗمٛمٝمات إضمدى زماؽمتخدام أىمثر أو صمٜمازيـ يمرزمط ٞمٓمام هل احلاؽمقب أو ؾمب٘مة

 فمام وزمُم٘مؾ- اظمستخدَمكم زمكم اظمباذ زمايمتقاصؾ سمسٚمح وىمذيمؽ ٞمقفمٜما ىمان أياً  ايمتْمبٝمٗمٝمة ايمػماَمج أو ايمْمازمٔمة  َمثؾ يمٙمُمب٘مة اظمتاضمةو   ٜمازمٝمٛمهمٝمام  

 -آسمِمآت فمٙمؿ همروع أضمد احلاؽمقب ؾمب٘مات دراؽمة سمٔمتػم

  Networks definition تطروفىىالذبكاتى(11-2)

 ىIntroductionمػدمظىى(11-1)
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  ًضمقاؽمٝمب فمـ فمبارة إصمٜمزة اظمقصمقدة فمعم  ايمُمب٘مة   ىماٞمت ، سمٗمٙمٝمديا (سمسٚمك hosts )    و  Routers   أوSwitches  ، ووؽمٝمٙمة 

 فمٛمقان هلا ي٘مقن أن ،( CPUَمٔمايمج ) اظمدَمج ايمذىماء زمٔمض َمع آيمة ٕية اظمٚم٘مـ همٚمـ أن، أَما-  Cablesإؽمالك  هل آسمِمال

 -(َمثالً  ايمْمازمٔمات َمثؾ) IP Addressؾمب٘مة 

 

-  سمُمؼمى ؽمقف ؿمازمٔمة هم٘مؿ َمٛمٜمؿ صمٜماز ىمؾ فمعم ايمْمبافمة وسمريد ىمٚمبٝمقسمر صمٜماز فممميـ يمديؽ ان ختٝمؾ9  وايمقومت ايمت٘مايمٝمػ دم ختٖمٝمض  -1

 اخلارصمٝمة إومراص ٓؽمتخدام ؿمازمٔمف فمٛمده يمٝمس ظمـ احلاصمة سمّمْمر ؽمقف وهٛما آصمٜمزة ظمٔمٓمؿ او يمٙم٘مؾ ؿمازمٔمات سمُمؼمى ؽمقف همبايمتٟمىمٝمد

( يمٙمٖمغموؽمات ارسع اٞمتُمار فمعم يسافمد هذا ان الم ايّما زماإلضاهمة) ايمقومت دم هدر ايّما زمايمتٟمىمٝمد وهذا يريد َما ؿمبافمة يمٔمٚمؾ ايمسٝمدهيات َمثؾ

 ايمتقهمغم وايّما  َمٔما آصمٜمزة َمـ ايمٔمديد ويستخدَمٜما ايمْمازمٔمة َمُمارىمة زم١مَم٘ماٞمٝمة ايمت٘مايمٝمػ دم زمتخٖمٝمض سمٔمالم اهلل زمٖمّمؾ ايمُمب٘مات تصماء هلذا

 فمـ ايمٛمٗمؾ َمـ وارسع اهمّمؾ زمايمتٟمىمٝمد وهذا ومٙمٝمؾ وومت دم ايمثاين ايمدور دم يمزَمٝمٙمف زمٝماٞمات ارؽمال آول ايمدور دم َمقـمػ همٝمستْمٝمع ايمقومت دم

 - اخلارصمٝمة ايمتخزيـ وؽمائط ؿمريؼ

 و اإليم٘مؼموين ايمػميد َمثؾ ايمػماَمج زمٔمض زماؽمتخدام وذيمؽ زمٝمٛمٜمؿ همٝمام آسمِمال وؽمٜمقيمة رسفمة فمعم اظمقـمٖمكم ايمُمب٘مة سمسافمد9  آسمِمال رسفمة  -2

 - احلديثة ختٙمٖمةاظم آسمِمال وؽمائؾ َمـ ذيمؽ ونمغم وايمِمقرة زمايمِمقت او ايم٘متازمٝمة اظمحادشمة ىماٞمت ؽمقاء اظمحادشمة زمراَمج

 وَمقارد واظمستخدَمكم آصمٜمزة مجٝمع دم ايمتح٘مؿ َمـ ايمُمب٘مة َمدير مت٘مـ وهك آدارة َمرىمزية هل ايمُمب٘مة دم  َمٝمزة هؿا9  دارةاإل َمرىمزية -3

 اظمستخدَمكم طمدَمة َمـ سمْمبٝمٗمات َمـ فمٙمٝمف زمام يٚم٘مٛمٛما فمايمٝمة هاردوير اَم٘ماٞمٝمات ذو صمٜماز هق  Server ايمسغمهمر) ايمسغمهمر ؿمريؼ فمـ ايمُمب٘مة

 َمرىمزية وذم فمام زمُم٘مؾ ايمُمب٘مة دم اهلاَمة اظمٚمٝمزات َمـ واظمٔمٙمقَمات ايمبٝماٞمات سمٟمَمكم َمسٟميمة وايّما( هبا ايمتح٘مؿ وايّما ايمُمب٘مة َمقارد َمُمارىمة دم

 فمعم ىمؾ( ايمخ- …وآٞمؼمٞمت وايمْمازمٔمات وايمتْمبٝمٗمات صمٜمزةإ)  فمعم يمٙمٚمستخدَمكم ايمِمالضمٝمات افمْماء ايمُمب٘مة َمدير همٝمستْمٝمع ايّما آدارة

 -إضمٝمان َمـ ىمثغم دم آؽمتخدام ؽمقء زمسبب سمٟمسمك ومد ايمتل زمايمٖمغموؽمات آصازمة طمْمر َمـ يٗمٙمؾ وهذا همٗمط يمقـمٝمٖمتف فضماصمت ضمسب

 ايمسغمهمر فمعم ايمتْمبٝمٗمات سمٛمزيؾ همٝمٚم٘مـ صمٜماز ىمؾ فمعم سمٛمزيٙمٜما َمـ زمدٓ ايمتْمبٝمٗمات َمُمارىمة اَم٘ماٞمٝمة ايمُمب٘مة همقائد َمـ 9 ايمتْمبٝمٗمات َمُمارىمة -4

 وايّما ايمبٝماٞمات ىمؾ هبا يدطمؾ همٗمط يمٙمػمٞماَمج زمسٝمْمة واصمٜمة اظمستخدم صمٜماز وفمٛمد واظمٔمٙمقَمات ٞماتايمبٝما ىمؾ فمٙمٝمف وي٘مقن همٗمط ايمرئٝمز 

 يمتٛمزيؾ زمحاصمة ٞمٔمد مل وهبذا فمٛمده ىماَمال ايمػمٞماَمج يمتٛمزيؾ احلاصمة زمدون إطمرون يدطمٙمٜما ايمتل ايمػمٞماَمج فمعم ايمتل اظمٔمٙمقَمات ىمؾ يستٔمرض

 -صمٜماز ىمؾ فمعم ىماَمال ايمػمٞماَمج

 سمستْمٝمع واضمدة ؿمازمٔمة ذاء يتؿ ؿمازمٔمة َمـ اىمثر يممماء احلاصمة َمـ همبدٓ ايمْمازمٔمات َمُمارىمة هق ذيمؽ فمعم َمثال واؾمٜمر 9 إصمٜمزة َمُمارىمة ,,

 -اظمختٙمٖمة إصمٜمزة َمـ هذا ونمغم ايمتخزيـ وؽمائط َمُمارىمة وايّما َمستخدم َمـ اىمثر ختدم

  Networks importance أهموظىىىالذبكاتى(11-3)
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 سمبادل يمسٜمقيمة خمِمقص ؽمغمهمر وهق File Server يسٚمك وهذا اظمٙمٖمات ظمُمارىمة ؽمغمهمر فمٚمؾ يٚم٘مـ ايمُمب٘مة دم9  اظمٔمٙمقَمات َمُمارىمة -5

 -ايمٖمغموؽمات اٞمتُمار ظمٛمع ومقى محاية زمرٞماَمج فمٙمٝمف وي٘مقن ايمُمب٘مة فمعم آصمٜمزة زمكم واظمٔمٙمقَمات اظمٙمٖمات

 إٞمؼمٞمت ضمساب ذاء إلم ضماصمة دم يمست أٞمؽ ئمٛمل وهذا , ايمٛمْماق واؽمع إٞمؼمٞمت اسمِمال َمُمارىمة يٚم٘مٛمؽ زماإلٞمؼمٞمت9 آسمِمال َمُمارىمة -6

 -سمرىمٚمبٝمق يم٘مؾ َمٛمٖمِمؾ

 حت٘مؿ زمقضمدات وآسمِمال اإلٞمؼمٞمت فمعم أطمريـ إؾمخاص َمع اإليمٝم٘مؼموٞمٝمة إيمٔماب ممارؽمة يٚم٘مٛمؽ ايمُمب٘مة9 فمعم إيمٔماب ممارؽمة -7

 -ايمُمب٘مة فمعم( Sony PlayStation و Nintendo Wii و Microsoft Xbox َمثؾ) إيمٔماب

 

 ٓ ويم٘مـ فمٝمقب ايّما يمٙمُمب٘مات همان وسمٔمالم ؽمبحاٞمف اهلل ى ؽمق ىماَمؾ حلٝماها هذا دم رء  يقصمد ٓ ف ٞموٕ وفمٝمقب ممٝمزات احلٝماه دم ء ر يم٘مؾ

 ىمان يمق ضمتك ايمُمب٘مة ٞمٖمس فمعم ضماؽمب اي اطمؼماق ؽمٜمقيمف هق ايمُمب٘مات فمٝمقب اهؿ وَمـ حتتقهيا ايمتل ايم٘مثغمة  يمٙمٚمٝمزات زمايمٛمسبة  سمرسم٘مز  

 ٞمؼمٞمتاإل فمعم ىمقداها اوايمُمب٘مة  فمٛمقان او ايمُمب٘مة زرَم وهق واضمد I.P ٞمٓمام ٞمٖمس فمعم يٗمع زمبساؿمف ٕٞمف ومقى محايف ٞمٓمام يستخدم احلاؽمب

 -ايمقضمٝمد فمٝمبٜما يٚم٘مـ هق وهذا

 

 يقم ىمام ايمتقصٝمؾ ؿمريٗمة ، زمبٔمّمٜما إصمٜمزة فمالومة ، اهلٛمدد ايمتِمٚمٝمؿ ، اجلٕمراهمٝمة ايمٛماضمٝمة َمـ ؽمقاء خمتٙمٖمة صمقاٞمب َمـ احلاؽمبات ؾمب٘مات سمتٛمقع

 

 Local Area Network 9 اظمحٙمٝمة ايمُمب٘مات -1

 ىمٝمٙمق فمدة أزمٔمادها سمتجاوز ٓ إزمٛمٝمة َمـ صٕمغماً  جتٚمٔماً  أو واضمداً  زمٛماء وسمٕمْمل فمٚمقَماً  طماصة َمٙم٘مٝمة ذات ؾمب٘مات وهل .   LAN نمايمباً  سمدفمك

 " زماظمِمادر اظمُمارىمة َمـ يمتٚم٘مٝمٛمٜما َمِمٛمع أو ذىمة َم٘ماسمب دم ايمٔمٚمؾ وحمْمات ايمُمخِمٝمة احلقاؽمب جمٚمقفمة يمرزمط نمايمباً ً سمستخدم وهل-  َمؼمات

 ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ رسفمة سمِمؾ ضمٝمث إصمٜمزة زمكم ايمبٝماٞمات زمٛمٗمؾ ايمٔمايمٝمة زمرسفمتف ايمٛمقع هذا يٚمتاز - زمٝمٛمٜما همٝمام ٔمٙمقَماتاظم وسمبادل " ىمايمْمازمٔمات

 آصمٜمزة ان أي َمؼم 2000 ضمقارم إومٍم فمعم ايمُمب٘مات َمـ ايمٛمقع هلذا اجلٕمراهمٝمة ايمتٕمْمٝمة - زمايمثاٞمٝمة زمايت اَمٝمج 1000 الم زمايت َمٝمجا 4 زمكم

 -  َمؼم 2000 َمـ أومؾ زمٝمٛمٜما ايمبٔمد َمساهمة سم٘مقن ان جيب ؽمٙم٘مٝماً  زمايمُمب٘مة اظمرزمقؿمة

 - احلقاؽمٝمب َمئات الم ضماؽمبكم َمـ ايمُمب٘مات َمـ ايمٛمقع هبذا سمرزمط ان يٚم٘مـ ايمتل إصمٜمزة يمٔمدد وزمايمٛمسبة

  Defects Networks رووبىىالذبكاتى(11-4)

 Networks Types أنواعىىالذبكاتى(11-5)

 

 ىالجعرافيىالنطاقىحوثىمنأنواعىىالذبكاتىى(11-5-1)
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 ـَم هلا ٓزمد ، زمٝمٛمٜما همٝمام اظمٔمٙمقَمات سمبادل َمـ اظمحٙمٝمة ايمُمب٘مة دم اظمقصمقدة إصمٜمزة سمتٚم٘مـ ىمل 9 اظمحٙمٝمة ايمُمب٘مة إرم ايمدطمقل ؿمرق 

 رؽمايمة إرؽمال أصمؾ همٚمـ ،  Protocol زمروسمقىمقًٓ  ايمٗمقافمد هذه وسمدفمل ، َمسبٗماً  فمٙمٝمٜما اظمتٖمؼ اظمٔمٝمارية آسمِمال ومقافمد َمـ جمٚمقفمة

 فمػم احلزم هذه وسمرؽمؾ packets احلزم سمدفمل زمٝماٞمات وضمدات إرم اظمرؽمؾ ايمْمرف دم ايمرؽمايمة جتزأ ايمُمب٘مة فمػم آطمر إرم صمٜماز َمـ

 ايمٛمٗمؾ وؽمط سمُمارك َمُم٘مٙمة حلؾ سمستخدم زمروسم٘مقٓت فمدة وهٛماك- اظمستٗمبؾ ايمْمرف دم اجتٚمٝمٔمٜم يمٝمٔماد آسمِمال طمْمقط

Transmission Medium ايمُمبؽ - إرم يمٙمقصقل ايمتايمٝمتكم ايمْمريٗمتكم إضمدى  ايمػموسم٘مقٓت هذه وسمٔمتٚمد ، اظمحٙمٝمة ايمُمب٘مات دم 

A- ضمدوث إرم ي٠مدي مما ، ٞمٖمسف ايمقومت دم ايمٛمٗمؾ وؽمط اؽمتخدام ىمٚمبٝمقسمر صمٜماز َمـ أىمثر حماويمة فمٛمد ايمتٛماهمس إرم احلاصمة سمْمرأ 9 ايمتٛماهمس 

 9 وَمٛمٜما فمديدة همٜمل ايمتِمادم ذيمؽ ختٖمٝمػ آيمٝمات أَما ، سمِمادم

 - اؽمتخداَمف ومبؾ ايمٛمٗمؾ وؽمط طمٙمق َمـ ايم٘مٚمبٝمقسمر أصمٜمزة سمٟمىمد فمقم سمٔمتٚمد آيمٝمة( Carrier Sensing  9) ايمٛمٗمؾ وؽمط حتسس ,

 - يمف اؽمتخداَمٜما أشمٛماء ضمتل ايمٛمٗمؾ وؽمط سمراومب ايم٘مٚمبٝمقسمر أصمٜمزة سمبٗمل ةأيمٝم هذه دم( Carrier Detection 9) ايمٛمٗمؾ وؽمط حتري ,

  إصمٛمبل يمٙمٚمِمْمٙمح اطمتِمار CSMA / CD لزمروسمقىمق أيمٝمتكم هاسمكم ىمال يستخدم ايمذي ايمػموسمقىمقل ويدفمل

Carrier Sense Multiple Access with  Collision Detect ثرٞمتإي ايمُمب٘مات أٞمقاع مجٝمع دم َمستخدم ايمػموسمقىمقل ،وهذا - 

B- اإلؾمارة مترير (token passing )   9دم سمدور إؾمارة َمرور ايمُمب٘مة اؽمتخدام يريد ايمذي ايم٘مٚمبٝمقسمر صمٜماز يٛمتٓمر ايمْمريٗمة هذه دم 

 اإلؾمارة مترير ؿمريٗمة وسمٔمد( token ring) ايمػموسمقىمقل ويدفمل ، ايمُمب٘مة زماؽمتخدام يمف يسٚمح َمتل إيمٝمف وصقهلا فمٛمد وختػمه ايمُمب٘مة

 - سم٘مٙمٖمة أىمثر زماظمٗمازمؾ ويم٘مٛمٜما ايمتٛماهمس ؿمريٗمة َمـ وأىمثر أهمّمؾ

 ؿمريٗمة ىمؾ ودم ، ؿمرق شمالث زم١مضمدى  إطمرى ايمٔمٗمد إرم اظمحٙمٝمة ايمُمب٘مات دم اظمٔمٙمقَمات سمرؽمؾ 9 اظمحٙمٝمة ايمُمب٘مات دم اإلرؽمال ؿمرق 

 آرؽمال دم اأَم ، واضمدة فمٗمدة إرم اإلرؽمال يتؿ إضمادي اإلرؽمال همٖمل ، أىمثر أو فمٗمدة إرم اظمٔمٙمقَمات َمـ واضمدة ضمزَمة سمرؽمؾ َمٛمٜما

 - ايمقومت ٞمٖمس دم ايمٔمٗمد جلٚمٝمع اإلرؽمال يتؿ( ايمبث) ايمٔمام اإلرؽمال أَما فمٗمدة َمـ أىمثر إرم اإلرؽمال همٝمتؿ ايمقصمٜمات اظمتٔمدد اظمتزاَمـ

 9Metropolitan Area Network     (MAN )  اظمتقؽمْمة ايمُمب٘مة -2

 فماَمف أو طماصف َمٙم٘مٝمف سم٘مقن أن ايمُمب٘مة هذه دم يتاح و زمايمٔماصٚمة اظمديٛمة يمرزمط سمستخدم أو ايمقاضمدة ايمبٙمد دم ايمُمب٘مات َمـ فمدد سمّمؿ ؾمب٘مف هل و

 أو َمتجاورة َم٘ماسمب جمٚمقفمة سمٕمْمل أن ويٚم٘مٛمٜما ايمتقصٝمؾ خمْمط ٞمٖمس سمستخدم َما ونمايمباً  LAN َمـ َم٘مػمة ٞمسخة هل اظمتقؽمْمة ايمُمب٘مة إن

 - فماَمة َمٙم٘مٝمة ذات أو طماصة سم٘مقن أن يٚم٘مـ ىمام ، واضمدة َمديٛمة ضٚمـ َمقزفمة ضمتل
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 وهل اظمحٙمٝمة َمسٚمل حتت سمٗمع سمزال َما ويم٘مٛمٜما ؾماؽمٔمة صمٕمراهمٝمة َمٛماؿمؼ فمػم ايمبٝماٞمات يمٛمٗمؾ وصٚمٚمت َمٔمكم صمٕمرادم ظم٘مان خِمِمةاظم ايمُمب٘مة وهل

 همائٗمة رسفمات سمٗمدم ايمتٗمٛمٝمة همٜمذه ايمرومٚمٝمة ايمقؽمائؾ أو ايمبٌمية إيمٝماف ؾمب٘مات َمـ ايمٛمقع هذا رزمط دم ويستخدم َمتجاورة َمديٛمتكم يمرزمط سمِمٙمح

  LAN ؾمب٘مات َمـ فمدد فمقم يحتتق أن يٚم٘مـ MAN وؾمب٘مات

 

 

 

 

 

 

 

 يمُمب٘مات يٚم٘مـ9 ممٝمزاهتا MAN وٓ ، اظمديٛمة دم ايم٘مازمقم ايمتٙمٝمٖمزيقن ؾمب٘مة سمستٔمٚمؾ أن ويٚم٘مٛمٜما وايمِمقت اظمٔمْمٝمات ٞمٗمؾ سمدفمؿ أن 

 - ىمازمٙمكم أو واضمد رئٝمز ىمازمؾ َمـ سمتٟميمػ أن يٚم٘مـ أهنا ىمام سمبديؾ أصمٜمزة أي MAN ؾمب٘مة حتقي

 همئة دم ايمُمب٘مة هذه ٞمّمع جئمٙمٛما ايمذي إؽماد وايمسبب ، سمِمٚمٝمٚمٜما سمبسٝمط دم ىمثغماً  يسافمد ايمُمب٘مة دم حتقيؾ فمٛماس وصمقد فمدم ضمٗمٝمٗمة أن

 DISTEIBUTED)  اظمقزع آٞمتٓمار طمط ذو اظمّمافمػ اظمٚمر أو IEEE 802.6 يدفمل هبا طماص َمٔمٝمار إٞمُماء سمؿ أٞمف هق زمذاهتا َمستٗمٙمة

Queue Dual Bus ) يٗمقم صمٜماز وهق رأؽمٝمة ؿمرهمٝمة هناية يمف ممر وىمؾ إيمٝمٜمام إصمٜمزة ىمؾ وصؾ ويتؿ آجتاه وضمٝمدي ممري َمـ وسمتٟميمػ 

 يمٙمرزم ايمسٖمقم اظمٚمر يستٔمٚمؾ زمٝمٛمام ، ايمٔمٙمقي اظمٚمر ؿمريؼ َمـ اظمِمدر يٚمكم فمقم سمٗمع احلاؽمب إرم اظمتقصمٜمة  اظمٔمٙمقَمات وسمٔمػم ايمٛمٗمؾ فمٚمٙمٝمة زمتٜمٝمئة

 - اظمِمدر يسار فمقم احلاؽمب إرم اظمتقصمٜمة 

 يبسط َما وهذا فمٙمٝمٜمام إصمٜمزة ىمؾ سمقصٝمؾ يتؿ ىمازمٙمكم هق 802.6 ضمايمة دم ، ايمٔمام يمٙمبث وؽمط وصمقد هل MAN يمُمب٘مة ايمرئٝمسٝمة ايمسٚمة

 - وايمٖمافمٙمٝمة زمايمرسفمة سمتٚمٝمز أهنا ىمام ايمُمب٘مات َمـ إٞمقاع زماومل َمع َمٗمارٞمة ايمتِمٚمٝمؿ
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 رزمحٝمة ونمغم فماظمٝمة َمٛمٓمٚمة سمٔمد Institute of Electrical and Electronics Engineers يمـ اطمتِمار IEEE َمالضمٓمة  َمٜمٚمة  9

    مجٔمٝمتكم يمدَمج ٞمتٝمجة اظمٛمٓمٚمة سم٘مقٞمت ايمٔمامل دم ختِمِمٝمة سمٗمٛمٝمة َمٛمٓمٚمة افمّماء َمـ فمدد أىمػم ومتتٙمؽ زماظمٔمٙمقَمات اظمتٔمٙمٗمة ايمت٘مٛمٙمقصمٝما سمْمقر اصمؾ َمـ

 فمام سمٟمؽمست 9آَمري٘مان ايم٘مٜمرزماء َمٜمٛمدد مجٔمٝمة -2         زمايمٕمايمب زمايمراديق وسمتٔمٙمؼ 1912 فمام سمٟمؽمست-   ايمراديقية آَمقاج َمٜمٛمدد مجٔمٝمة-1

 هائؾ زمُم٘مؾ اإليم٘مؼموٞمٝمات سمْمقر َمع اهلاسمػ أو ىمايمتٙمٕمراف ايمسٙم٘مٝمة وآسمِمآت ايم٘مٜمرزمائٝمة وآضاءة ايمْماومة أٞمٓمٚمة زمدراؽمات هتتؿ 1884

 زمُم٘مؾ ايمتٗمٛمٝمة ٜمامؾمٚمقيمٝمت ضمدود سمقؽمٝمع إلم اجلٚمٔمٝمتكم دهمع مما زمايمتقؽمع ايمٔمٙمٚمٝمة واظمِمْمٙمحات ايمدراؽمات رومٔمة زمدأت ايمثالشمٝمٛمات َمْمٙمع َمٛمذ

 سمؿ وأطمغم ايمثاٞمٝمة ايمٔماظمٝمة احلرب همؼمة طمالل سمٛماهمسٝما ايمقضع وأصبح اجلٚمٔمٝمتكم َمـ ىمؾ جمال زمكم ايمتٚمٝمٝمز يِمٔمب َمٔمف أصبح ضمد إلم سمدرجيل

 -م  1963 فمام رؽمٚمل زمُم٘مؾ اجلٚمٔمٝمتكم دَمج وسمؿ 1961 آسمٖماق

 Wide Area Network (WAN) ايمقاؽمٔمة ايمُمب٘مة -3

 ىماَمٙمة دويمة َمثؾ ىمبغمة صمٕمراهمٝمة َمٛمْمٗمة سمٕمْمك ايمتل ايمُمب٘مة وهك ايمسبٔمٝمٛمات أوائؾ دم ـمٜمرت ضمٝمث اظمؼماَمٝمة أو ايمدويمٝمة ايمُمب٘مة أيّماً  فمٙمٝمٜما يْمٙمؼ

  وايمدويمة اظمٛمْمٗمة ضمدود سمتٔمدى ومد زمٚمساهمات زمٔمّمٜما فمـ زمٔمٝمدة َمتٔمددة ىمٚمبٝمقسمر أصمٜمزة زمكم آسمِمال يمتحٗمٝمؼ ايمقاؽمٔمة آسمِمآت ٞمٓمؿ وسمستخدم

 ايمُمب٘مات متثؾ ضمٝمث WAN  ايمقاؽمٔمة ايمُمب٘مات زم١مضمدى ارسمباؿمٜمام طمالل َمـ زمبٔمّمٜمام يتِمال أن َمتبافمدسمكم حمٙمٝمتكم ؾمب٘متكم ٕى يٚم٘مـ ىمام

 ايمروازمط َمـ أٞمقاع ايمُمب٘مة وسمستخدم سمٕمْمٝمٜما ايمتل ايمُماؽمٔمة يمٙمٚمساضمات ٞمٓمراً  اظمحٙمٝمة ايمُمب٘مات يرزمط ايمذى ايمٖمٗمري ايمٔمٚمقد  WAN ايمقاؽمٔمة

 آٞمؼمٞمت ؾمب٘مة وسمٔمتػم اظمٝم٘مروويػ وَمقصمات ايمتٙمٝمٖمقٞمات طمْمقط َمثؾ زمٔمٝمدة َمساهمات لمإ ارؽماهلا يٚمتد وأصمٜمزةLAN  اظمحٙمٝمة ايمُمب٘مات زمكم

 - َمٔماً  ايمٔمامل أٞمحاء ىمؾ دم اظمتقاصمديـ وإهمراد اظمٛمٓمامت آف سمرزمط ضمٝمث  WAN ايمقاؽمٔمة ايمُمب٘مات أٞمقاع أهؿ َمـ

 إصمٜمزة فمدد وىمذيمؽ حمدود نمغم ايمُمب٘مة ضمجؿ. 1  9 ايمقاؽمع ايمٛمْماق ؾمب٘مة طمِمائص - 

 - ومٙمٝمؾ ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ َمٔمدل. 3         - َمٔمٝمٛمة َم٠مؽمسة أو يمُمخص ممٙمقىمة نمغم سم٘مقن إضمٝمان َمـ ىمثغم دم .2

 - إطمرى إصمٜمزة سمٔمْمؾ ئمٛمك ٓ ايمُمب٘مة ذم صمٜماز سمٔمْمؾ. 5     - إصمٜمزة يمرزمط ايمِمٛمافمٝمة وإومامر اظمقدم أصمٜمزة سمستخدم. 4

 - ايمٛمسبة هذه يمتٗمٙمٝمؾ َمساٞمدة ٕصمٜمزة دائامً  جحتتا يمذيمؽ ٞمسبٝماً  َمرسمٖمع اظمٔمٙمقَمات ٞمٗمؾ دم اخلْمٟم َمٔمدل. 6

 - ٞمسبٝماً  َمرسمٖمٔمة ايمٛمقع هذا َمـ ؾمب٘مة ٞمُماءإل ايمت٘مٙمٖمة. 7

 - ايمُمب٘مة فمٚمؾ حتدد ؽمٝماؽمٝمة أو اومتِمادية زمٔمقاَمؾ اضمٝماٞماً  َمرسمبط ايمٛمقع هذا َمـ ؾمب٘مة اٞمُماء -  8
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  9  ايمقاؽمٔمة زمايمُمب٘مات آصمٜمزة زمكم ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ رسفمةفمٝمقب  هذه  ايمُمب٘مة  WAN  فم٘مس زمايت زمايم٘مٝمٙمق سمٗماس َمًا  وهل ٞمقفما َمٛمخٖمّمة 

ويم٘مـ  ضمايمٝما  ومد  متت  ايمدراؽمات  حلؾ  هذه  اظمُم٘مٙمة  وأصبح  ايمرسفمات  سمٗماس   - زماظمٝمجازمايت سمٗماس ايمتل LAN اظمحٙمٝمة ايمُمب٘مات

 -    LANويم٘مـ يمٝمست زمرسفمة  ايمُمب٘مات  اظمحٙمٝمة  زماظمٝمجازمايت  هذه  اإليام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Personal Area Network (PAN)  9ايمُمب٘مات ايمُمخِمٝمة   -4

 ؿمازمٔمة أو هماىمس َمع ىمٚمبٝمقسمر صمٜماز أو ىمٚمبٝمقسمر صمٜمازي زمكم يمٙمقصؾ أضمٝماٞما وسمستخدم أَمتار  10 ايمـ سمتٔمدى ٓ َمساهمتٜما ايمُمب٘مات َمـ ايمٛمقع هذا

 - ٓؽمٙم٘مٝمة َمقصمات زماؽمتخدام ٓؽمٙم٘مل زمُم٘مؾ يتؿ آسمِمال أن اي  Infrared أو Bluetooth ايمـ سمٗمٛمٝمة إضمٝمان أنمٙمب دم وسمستخدم
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   Wireless local Area Network (WLAN) ايمُمب٘مات  اظمحٙمٝمة  ايمالؽمٙم٘مٝمة -5

 GHz 2.4  . 5.0 َمثؾ َمٔمروهمة سمرددات وهلا ايمبٔمض زمٔمّمٜما زمكم يمالسمِمال ايمراديق َمقصمات وسمستخدم أيّما اظمٔمروهمة ايمُمب٘مات أٞمقاع َمـ

 BSS .  IBSS .  ESS آسمِمآت َمـ أٞمقاع  3 وهلا OFDM و DSSS ايمـ سمٗمٛمٝمة وسمستخدم َمٝمٕما 54 إلم َمٝمٕما 2 زمكم سمؼماوح ورسفمتٜما

   Campus Area Network (CAN) ؾمب٘مة َمٛمْمٗمة احلرم اجلاَمٔمل -6

   LAN ايمـ َمـ وأؿمقل  MAN ايمـ َمـ أومٌم همٜمق MAN و LAN ايمـ ؾمب٘مات زمكم ايمقؽمط هق ايمٛمقع هذا ئمتػم اظمدى ضمٝمث َمـ

 فمدة ٞمِمؾ أن أو ايمبٔمض زمٔمّمٜمؿ َمع َمبٛمٝمان ٞمِمؾ أن َمثؾ واضمدة َمٛمْمٗمة ـضٚم أي صمدا حمدودة داطمٙمٝمة ؾمب٘مات يمقصؾ فمادة ويستخدم

 -  LAN ايمـ دم اظمستخدَمة ايمتٗمٛمٝمات ٞمٖمس ويستخدم واضمد صماَمٔمل ضمرم دم َمقصمقدة صماَمٔمات

 : Global Area Network (GAN)  ؾمب٘مة  اظمٛمْمٗمة  ايمٔماظمٝمة -7

 ايمالؽمٙم٘مٝمة آسمِمآت ايمٛمقع هذا يستخدم و َمثال ايمبٔمض زمبٔمّمٜما اظمقزمايؾ ؾمب٘مات يمرزمط آسمِمآت دم فمادة ستخدمي ايمُمب٘مات َمـ ايمٛمقع هذه

 -  ايمِمٛمافمٝمة إومامر ؿمريؼ فمـ أو

 :  Storage Area Network (SAN)  ايمُمب٘مات اظمٛماؿمؼ ايمتخزيٛمٝمة -8

 َمثؾ فمةايمرس دم فمايمٝمة سمٗمٛمٝمات ويستخدم Data Storage Center ايمرئٝمز اظمٔمٙمقَمات َمرىمز َمع ايمسغمهمرات يِمؾ ايمُمب٘مات َمـ ايمٛمقع هذا

 .      Fiberايمٖمايػم سمٗمٛمٝمات
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 - ايمُمب٘مة فمقم وايم٘مازمالت ايم٘مٚمبٝمقسمر أصمٜمزة سمٛمٓمٝمؿ فمٚمٙمٝمة زمٟمٞمف Topology ايمُمب٘مة زمٛماء هٝم٘مٙمٝمة أو اهلٛمدد ايمتِمٚمٝمؿ ئمرف

 BUS TOPOLOGY   9   اخلْمٝمة ايمُمب٘مة -1

 ؿمرهمٝمة هنايات يسٚمل زمام وهنايتٜما ايمُمب٘مة زمداية القإنم وجيب ايمُمب٘مة فمقم َمستٗمٝمؿ طمط ؾم٘مؾ دم ايم٘مٚمبٝمقسمر أصمٜمزة مجٝمع سمقصٝمؾ يتؿ وهمٝمٜما

  (TERMINATOR - ) إصمٜمزة فمدد زيادة أن ىمام ايمُمب٘مة سمقومٖمت ايمْمرهمٝمة ايمٛمٜمايات أُزيٙمت أو ايمُمب٘مة أو ايم٘مازمؾ دم اٞمٗمْماع ضمدث إذا 

 ومبقل ويتؿ ، زمايمُمب٘مة اظمقصٙمة ٝمقسمرايم٘مٚمب أصمٜمزة ىمؾ إرم ىمٜمرزمٝمة إؾمارات ؾم٘مؾ فمقم ايمُمب٘مة فمقم ايمبٝماٞمات وسمرؽمؾ  - ايمُمب٘مة أداء فمقم ي٠مشمر

 ، ايمُمب٘مة فمقم اظمرؽمٙمة إصٙمٝمة اإلؾمارة داطمؾ اظمُمٖمر ايمٔمٛمقان َمع فمٛمقاٞمف يتقاهمؼ ايمذي ايم٘مٚمبٝمقسمر ومبؾ َمـ اظمٔمٙمقَمات

 ايمٛمٜمايات ٜماسمٛمٜمٝم ضمتل)أي  سمرؽمؾ  الم  مجٝمع  إصمٜمزة  (  هنايتف إرم ايمسٙمؽ زمداية َمـ سمٛمتٗمؾ هم١مهنا ايمُمب٘مة فمقم ايمبٝماٞمات إؾمارة سمرؽمؾ وفمٛمدَما

 إؾماراهتا إرؽمال َمـ إطمرى ايم٘مٚمبٝمقسمر أصمٜمزة وؽمتٚمٛمع ايمسٙمؽ ؿمقل فمقم وذهازما  صملءً  ؽمؼمسمد هم١مهنا اإلؾمارة هذه َمٗماؿمٔمة يتؿ مل وإذا ايمْمرهمٝمة

 َمستٔمداً  يِمبح وزمايمتارم ، اؾمارات أي َمـ َمٖمرنماً  جئمٙمف مما ايمسٙمؽ فمقم ضمرة أؾماره أي زماَمتِماص TERMINATOR ويٗمقم ، ايمُمب٘مة فمقم

 9 َمٛمٜما ٕؽمباب ايمٔمٚمل فمـ سمتقومػ ومد ايمتل ايمُمب٘مة ٞماومؾ فمقم ايمبٝماٞمات إرؽمال َمـ  ايمتارم ايم٘مٚمبٝمقسمر يتٚم٘مـ وه٘مذا صمديدة اؾمارات أي تٗمبالٓؽم

 -     ايمسٙمؽ ومْمع -1

 - ايمُمب٘مة َمقارد َمـ آؽمتٖمادة فمـإصمٜمزة  مجٝمع سمقومػ إرم ي٠مدي مما إيمٝمٜما اظمقصؾ إصمٜمزة َمـ أي فمـ أؿمراهمف أضمد دم ايمسٙمؽ اٞمٖمِمال -2  

 ؾمب٘مة أداء فمقم سم٠مشمر ايمتل ايمٔمقاَمؾ BUS 9 

 - ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ رسفمة ,                            - اظمُمٕمٙمة ايمػماَمج ٞمقفمٝمة ,                           - ايم٘مٚمبٝمقسمر أصمٜمزة فمدد ,
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 RING TOPOLOGY 9 احلٙمٗمٝمة ايمُمب٘مة -2

 آؾمارات سمٛمتٗمؾ ضمٝمث سمقومػ هنايات زمدون ايمسٙمؽ َمـ دائرة أو زمحٙمٗمة ايمُمب٘مة دم صمٜمزةإ رزمط يتؿ احلٙمٗمل ايمٛمقع َمـ ايمُمب٘مات سمِمٚمٝمؿ دم

 ضمٝمث آؾمارة َم٘مرر دور زمٔمٚمؾ ايمُمب٘مة فمقم ىمٚمبٝمقسمر ىمؾ ويٗمقم ، ايمُمب٘مة فمقم صمٜماز ىمؾ طمالل َمـ ومتر واضمد اجتاه دم احلٙمٗمة َمدار فمقم

 صمٜماز ىمؾ فمقم متر اإلؾمارة ويم٘مـ ايمتارم ايم٘مٚمبٝمقسمر إرم ايمُمب٘مة فمقم اهلاإرؽم ئمٝمد شمؿ وسمٗمقيتٜما زم١مٞمٔماؾمٜما آؾمارة طماليمف َمـ متر صمٜماز ىمؾ يٗمقم

 - ايمٔمٚمؾ فمـ ىم٘مؾ ايمُمب٘مة سمقومػ إرم ؽمٝم٠مدي ايمٔمٚمؾ فمـ سمقومػ أو إصمٜمزة أضمد همُمؾ هم١من ايمُمب٘مة دم

 

 

 

 

 

 

 

 9 ( STAR TOPOLOGY ) ايمٛمجٚمٝمة ايمُمب٘مة -3

 َمثؾ رزمط صمٜماز فمٙمٝمف يْمٙمؼ َمرىمزي صمٜماز أو زمٚم٘مقن َمقصٙمة ٟمؽمالكزم ايم٘مٚمبٝمقسمر أصمٜمزة زمرزمط ايمٛمجٚمٝمة ايمٛمقع َمـ ايمتِمٚمٝمؿ ذات ايمُمب٘مات سمٗمقم

 - CONCENTRATOR اظمجٚمع أيّماً  يسٚمل ىمام اظمحقر أو HUB ايمـ

 أصمٜمزة زماومل إرم وَمٛمف HUB أو اظمرىمزية ايمٛمٗمْمة إرم ايمبٝماٞمات إرؽمال دم يرنمب ايمذي اظمِمدر ايم٘مٚمبٝمقسمر َمـ اإلؾمارات ذيمؽ زمٔمد وسمٛمتٗمؾ

 سمقومػ إذا وزمايمتارم أطمر، فمـ ايمُمب٘مة أؽمالك َمـ ؽمٙمؽ ىمؾ ئمزل HUB دم ايمتقصٝمؾ ٞمٓمام أن زمايمذىمر اجلدير وَمـ ، ايمُمب٘مة فمقم ايم٘مٚمبٝمقسمر

 طمالل َمـ سمٔمٚمؾ ؽمتبٗمل إصمٜمزة زماومل زمٝمٛمام ؽمٙم٘مف سمقومػ ايمذي ايم٘مٚمبٝمقسمر إٓ يتٟمشمر همٙمـ زماظمجٚمع يقصٙمف ايمذي ايمسٙمؽ اٞمٗمْمع أو َما ىمٚمبٝمقسمر صمٜماز

 زمكم َمـ راضمة إىمثر ايمٛمجٚمة سمِمٚمٝمؿ وئمتػم - ايمٔمٚمؾ فمـ ىم٘مؾ ايمُمب٘مة همستتقومػ ايمٔمٚمؾ فمـ جٚمعاظم سمقومػ إذا ويم٘مـ َمُماىمؾ أي دون ايمُمب٘مة

 ويم٘مـ ، ذيمؽ َمـ زمٟمي ايمُمب٘مة سمتٟمشمر أن دون ايمتقصٝمالت وسمٕمٝمغم وإصالضمٜما َم٘ماهنا َمـ إصمٜمزة زمتحريؽ يسٚمح ضمٝمث اظمختٙمٖمة ايمتِمٚمٝمامت
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 َمرسمٖمٔماً  ؽمٔمره ي٘مقن ومد واظمجٚمع ىمثغمة أؽمالك إرم ؽمتحتاج ٕٞمؽ ايمُمب٘مة ػمىم ضمايمة دم طماصة َمرسمٖمٔمة سمٔمتػم ايمتِمٚمٝمامت َمـ ايمٛمقع هذا سم٘مٙمٖمة

 - سمٔمٗمٝمده ودرصمة ظمقاصٖماسمف وهمٗماً  وذيمؽ

 

 

 

 

 

 

 ( MESH TOPOLOGY)  اظمتُمٔمبة ايمُمب٘مة -4

 بٝماٞماتايم زمٛمٗمؾ آطمر يٗمقم ايم٘مازمالت ٕضمد اٞمٗمْماع ضمدث يمق زمحٝمث َمٛمٖمِمؾ ىمازمؾ ؿمريؼ فمـ ايمبٔمض زمٔمّمٜما َمع إصمٜمزة سمقصؾ ايمُمب٘مات هذه دم

 - ايمٔمايمٝمة سم٘مٙمٖمتٜما فمٝمبٜما أَما ، ايمبٝماٞمات سمدهمؼ اؽمتٚمرار سمدفمؿ أهنا ايمتٗمٛمٝمة هذه َمٝمزة ،
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A- يمٙمٛمد ايمٛمد ؾمب٘مة Peer To Peer  9 فمٚمؾ جمٚمقفمة اؽمؿ أيّما فمٙمٝمٜما ويْمٙمؼ WORK GROUP  جمٚمقفمف َمـ سمت٘مقن ؾمب٘مف - وهل 

 صمٜماز أي يٛمٖمرد ٓ همٝمٜما و ٘مة ايمُمب دم اظمتاضمة  اظمقارد و اظمٔمٙمقَمات و بٝماٞماتايم اظمُمارىمة دم زمٕمرض زمبٔمّمٜما  َمتِمٙمة  أرم احلاؽمب أصمٜمزة َمـ

 سم٘مقن ايمُمب٘مة هذه دم أرم احلاؽمب أصمٜمزة مجٝمع أن زمؾ  إصمٜمزة  َمـ نمغمه زمف يٗمقم ٓ ممٝمز دور زمٙمٔمب أو َمٔمٝمٛمف طمدَمف زمتٗمديؿ آرم ضماؽمب

 - يمٛمٖمسف ىمخادم صمٜماز ىمؾ ئمٚمؾ و ايمِمالضمٝمات و اظمادية  اإلَم٘ماٞمٝمات دم َمتساوية  إصمٜمزة  مجٝمع سم٘مقن و سمٙمٔمبف ايمذى ايمدور دم َمتساوية 

 يمٙمٛمد ايمٛمد ؾمب٘مة ممٝمزات Peer To Peer 9 · ايمت٘مٙمٖمة رطمٝمِمة ·      - و اإلدارة اإلٞمُماء ؽمٜمقيمة - 

 - صمٜمازه فمـ َمسئقل همٝمٜما َمستخدم ىمؾ ي٘مقن ضمٝمث َمتخِمِمف طمدَمات سمتْمٙمب ٓ ·

 - ايمتُمٕمٝمؾ أٞمٓمٚمة َمـ ٞمٓمام أي زماؽمتخدام إٞمُماؤها يٚم٘مـ و َمتخِمِمف سمُمٕمٝمؾ أٞمٓمٚمة إلم حتتاج ٓ ·

 - ايمُمب٘مة سمتقومػ ٓ صمٜماز فمْمؾ ضمايمة همٖمل اخلادم ؾمب٘مات َمـ يمألفمْمال فمرضف أومؾ ·

 يمٙمٛمد ايمٛمد ؾمب٘مة فمٝمقب Peer To Peer 9 · ضمده فمعم صمٜماز يم٘مؾ اظمقارد فمـ ايمبحث فمبء يّمع اظمقارد دم َمرىمزيف وصمقد فمدم - 

 - ايمُمب٘مة َمقارد َمـ َمقرد ىمؾ فمعم احلامية و إَمـ سمقزيع ·   - اظمسئقيمٝمات وضقح فمدم و اإلداري ايمٔمبء سمقزيع ·

 - ايمُمب٘مة محاية و أَمـ هيدد ايمرس ىمٙمامت اؽمتخدام دم  اإلهمراط ·  - ٞمٖمسف اجلٜماز زمتُمٕمٝمؾ َمتٔمٙمٗماً  صمٜماز أي َمـ َمقرد أي فمعم احلِمقل ·

 - ايمُمب٘مة  دم إصمٜمزة فمدد زاد ىمٙمام إرزماىماً  أىمثر ايمُمب٘مة سمِمبح ·

B- ايمٔمٚمٝمؾ و اخلادم ةايمُمب٘مClient / Server 9 

 اجلٜماز هذا فمعم يْمٙمؼ احلايمة  هذه دم و زمتٗمديٚمٜما نمغمه أضمد يٗمقم ٓ ممٝمزه طمدَمف زمتٗمديؿ إصمٜمزة  أضمد يٛمٖمرد ايمُمب٘مات َمـ ايمٛمقع هذا دم و

 إن و Print Serverايمْمبافمة  مطماد فمٙمٝمف همٝمْمٙمؼ ايمْمبافمة طمدَمة يٗمدم ىمان هم١مذا ايمُمب٘مة فمعم يٗمدَمٜما ايمتل  اخلدَمة  زماؽمؿ يٙمٗمب و Serverاؽمؿ

 ٗمدَمٜماايمتل ي اخلدَمات َمـ سمستٖمٝمد ايمتل إصمٜمزة  زماومل أَما Mail Serverايمػميد طمادم اؽمؿ فمٙمٝمف يْمٙمؼ هم١مٞمف اإليم٘مؼموين ايمػميد طمدَمة يٗمدم ىمان

 - Freebsd َمثؾ طماص سمُمٕمٝمؾ ٞمٓمام ىمخادم ئمٚمؾ ايمذى اجلٜماز يتْمٙمب و( فمٚمالء) Clientsفمٙمٝمٜما يْمٙمؼ Serverال

 ايمٔمٚمٝمؾ و اخلادم ؾمب٘مة ممٝمزات Client / Server 9* َمُمارىمة زمّمبط ايمُمب٘مة دم ايمقـمائػ حتسكم فمعم سمٔمٚمؾ ايمٔمٚمٝمؾ و اخلادم ؾمب٘مة 

   - اظمستخدَمكم فمـ اإلدارة فمبء رهمع *                      - ايمُمب٘مة  َمستخدَمل زمكم اظمقارد

 ببطضؼاىاألجؼزةىرالقظىحوثىمنىأنواعىالذبكاتى(11-5-3)
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 ضمؼ َمستخدم أي إفمْماء ومبؾ سمدومؼ و َمرىمزياً  سمدار ظمستخدَمكما أفمامل أو ضمسازمات ىمؾ وفمايمٝمة  محايف أؽمس فمعم اخلادم ؾمب٘مة سمدار * 

 - يمٙمُمب٘مة  فمايمٝمة  محايف و أَمـ سمقهمر اخلادم ؾمب٘مات *           - اظمْمٙمقزمة اظمقارد إلم ايمقصقل

 ايمٔمٚمٝمؾ و اخلادم ؾمب٘مة فمٝمقب Client / Server 9* اخلادمدم   ايمٔمٚمؾ اهنٝمار  Server  اظمستخدَمكم مجٝمع فمعم ي٠مشمر - 

  - ايمِمٝماٞمة دم ايمٔمايمٝمة  ايمت٘مٙمٖمة اخلادم ؾمب٘مة ئمٝمب *    - اإلٞمُماء دم ايمٔمايمٝمة  ايمت٘مٙمٖمة اخلادم ب٘مةؾم ئمٝمب * 

 - ايمُمب٘مة زمتقؽمٝمع أدائٜما يتٟمشمر ٓ اخلادم ؾمب٘مات *

C- اظمّمٝمٖمة ايمٛمٓمؿ ؾمب٘مة Host Terminal 9 

 هبا سمرسمبط َمرىمزيف َمٔماجلف وضمدة فمعم حيتقى Main Frame رئٝمز  صمٜماز فمعم حتتقىهل  و ايمٔمٚمٝمؾ و اخلادم ؾمب٘مة سمُمبف ؾمب٘مف هل و

 داطمؾ اظمٔماجلة  سمتؿ و همٗمط َمٖماسمٝمح يمقضمة و ؾماؾمف فمـ فمباره ؿمرهمٝمف وضمده ىمؾ و( َمٖماسمٝمح يمقضمف و ؾماؾمف) هل و ايمْمرهمٝمة  ايمقضمدات َمـ جمٚمقفمف

Main Frame ايمْمرهمٝمة   ايمقضمدات جلٚمٝمع 
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 Networking Central   9اظمرىمزية   ايمُمب٘مات -1

 صمٜماز و ايمذاىمرة، َمـ ضئٝمؾ َمٗمدار و ، واضمد زمٚمٔمايمج َمزودة ىماٞمت و ايمٕمرهمة زمحجؿ احلاؽمقب أصمٜمزة ىماٞمت ايمسازمؼ ايمٗمرن َمـ اخلٚمسٝمٛمٝمات دم

 زمْماومات ؾم٘مؾ فمعم ايمبٝماٞمات إلدطمال صمٜماز و َمثٗمبة زمْماومات فمـ فمبارة ىمان يمٙمخرج صمٜماز و ، سمسجٝمؾ ذيط فمـ فمبارة ىمان يمٙمٚمٔمٙمقَمات ختزيـ

 سمسٚمك اظمرىمزية ايمّمخٚمة إصمٜمزة َمـ ايمٛمقع هذا-  صمدا حمدود زمٛمْماق يم٘مـ و ايمدول زمٔمض دم َمقصمقدا زال َما بةاظمحاؽم َمـ ايمٛمقع هذا- أيّما َمثٗمبة

 التكوونىوالبنوظىىىحوثىمنىأنواعىالذبكاتى(11-5-4)
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Mainframe ، همتسٚمك همٗمط ايمبٝماٞمات زم١مدطمال سمٗمقم ايمتل و زمف اظمتِمٙمة إصمٜمزة أَما Dumb terminals صاَمتة أو طمروماء ؿمرهمٝمة حمْمة أو 

 - ايمبٝماٞمات َمٔماجلة فمعم ومادرة سم٘مـ مل و فمرض ؾماؾمة و َمٖماسمٝمح يمقضمة َمـ سمت٘مقن ىماٞمت و ،

 اظمرىمزي ايم٘مٚمبٝمقسمر يُم٘مؾ هبذا و ، زمف َمتِمٙمة Terminals أصمٜمزة فمدة ؿمٙمبات يٙمبل أن Mainframe أو اظمرىمزي ايم٘مٚمبٝمقسمر يستْمٝمع

 - اظمرىمزية اظمٔماجلة زمٝمئة دم أويمٝمة ضمقاؽمٝمب ؾمب٘مة ، اظمرىمزية ايم٘مٚمبٝمقسمرات َمـ زمٕمغمه اظمتِمؾ و ايمْمرهمٝمة زماظمحْمات اظمتِمؾ

 ومقة أدت و ، زمٟمصمٜمزهتؿ أىمػم زمتح٘مؿ يمٙمٚمستخدَمكم ؽمٚمح مما ضمجام أصٕمر ؾمخِمٝمة ضمقاؽمٝمب سمٓمٜمر زمدأت ، احلاؽمقب صٛمافمة سمْمقر َمع

 اظمقزفمة اظمٔماجلة أو Distributed Computing اظمقزفمة اظمحاؽمبة سمسٚمك يمٙمٚمحاؽمبة صمديدة زمٛمٝمة ـمٜمقر الم هذه ايمُمخِمٝمة اظمحاؽمبة

Distributed Processing - 

 

 

 

 

 

 

 Distributed networksاظمقزفمة  ايمُمب٘مات -2

 ومقة أدت و ، زمٟمصمٜمزهتؿ أىمػم زمتح٘مؿ يمٙمٚمستخدَمكم ؽمٚمح مما ضمجام أصٕمر ؾمخِمٝمة ضمقاؽمٝمب سمٓمٜمر زمدأت ، احلاؽمقب صٛمافمة سمْمقر َمع

 زفمةاظمق اظمٔماجلة أو Distributed Computing اظمقزفمة اظمحاؽمبة سمسٚمك يمٙمٚمحاؽمبة صمديدة زمٛمٝمة ـمٜمقر الم هذه ايمُمخِمٝمة اظمحاؽمبة

Distributed Processing -ٓأصمٜمزة فمدة سمستخدم اظمقزفمة اظمحاؽمبة هم١من ، َمرىمزي واضمد ىمٚمبٝمقسمر دم اظمٔماجلة فمٚمٙمٝمات ىمؾ سمرىمٝمز َمـ زمد 

 - ايمُمب٘مة فمعم صمٜماز ىمؾ ومقة َمـ ايمٗمِمقى زمآؽمتٖمادة اظمرىمزية اظمٔماجلة سمٗمقم ه٘مذا و-  اظمٜمام سمٗماؽمؿ و اظمٔماجلة دم زماظمُمارىمة يمتٗمقم صٕمغمة

 َمع آسمِمال اظمختٙمٖمة إصمٜمزة سمستْمٝمع يم٘مل فمٙمٝمف َمتقاهمؼ Protocol زمروسمقىمقل أو َمُمؼمىمة يمٕمة اؽمتخدام اظمٜمؿ َمـ احلديثة ب٘ماتايمُم دم

 - أطمر َمٛمٜما ىمؾ همٜمؿ و ايمبٔمض زمٔمّمٜما
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 وَمـ هذه  إؽمالك هل 9   سمقصٝمؾ دم ايم٘مازمالت أو إؽمالك سمستخدم ايمتل ايمُمب٘مات هلايمسٙم٘مٝمة   9  ايمُمب٘مة  -1

 ؽمٙمؽ يُمبٜمف ايمٔمادة دم وي٘مقن ايمسٙم٘مل ايمرزمط يمتقضٝمح احلارض ايمقومت دم ؾمٔمبٝمة إىمثر هق(Twisted Pair9)اظمٖمتقيمة زواجإ -1

 فمعم َمٙمٖمقهمان ي٘مقٞمان ايمثامٞمٝمة َمـ ؽمٙم٘مكم ىمؾ ٕن زمذيمؽ وؽمٚمل -  اهلاسمػ ضمايمة دم ىمام 2 ويمٝمس داطمٙمٝمة اؽمالك 8 َمـ َم٘مقن يم٘مٛمف اهلاسمػ

 9ومها همرفمكم الم ايمٛمقع هذا ويتٖمرع- اؽمالك شمامٞمٝمة اصؾ َمـ ازواج ارزمٔمة فمٛمدٞما همٝمت٘مقن زمٔمّمٜمام

 Unshielded Twisted Pair ( UTP 9)  اظمدفمقَمة نمغم اظمجدويمة إزواج    ايمٛمقع  إول 9  

 َمٛمٓمٚمة سمٔمرف- اهلاسمػ أٞمٓمٚمة دم زم٘مثرة َمستخدَمة وهل اظمحٙمٝمة ايمُمب٘مات دم ؾمٝمقفما إىمثر ايم٘مازمالت أصٛماف َمـ اظمجدويمة إزواج سمٔمتػم

 568 TIA/EIA 9يقم َما وهمؼ ايم٘مازمالت هذه َمٔمايغم     CAT 1 9ػاهلاسم ضمال هق ىمام اظمٔمْمٝمات دون ايمِمقت يمٛمٗمؾ 

CAT 2 9رسفمة ضمتك اظمٔمْمٝمات يمٛمٗمؾ Mbps 4  جمدويمة أزواج أرزمٔمة َمـ سمتٟميمػ وهل 

CAT 39رسفمة ضمتك اظمٔمْمٝمات يمٛمٗمؾ Mbps 10  جمدويمة أزواج أرزمٔمة َمـ سمتٟميمػ وهل 

CAT 49رسفمة ضمتك اتاظمٔمْمٝم يمٛمٗمؾ Mbps 16  جمدويمة أزواج أرزمٔمة َمـ سمتٟميمػ وهل 

CAT 5:رسفمة ضمتك اظمٔمْمٝمات يمٛمٗمؾ Mbps 100  جمدويمة أزواج أرزمٔمة َمـ سمتٟميمػ وهل 

 طروػظىىالتوصولىىىحوثىمنىأنواعىالذبكاتى(11-5-5)
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CAT 6:رسفمة ضمتك اظمٔمْمٝمات يمٛمٗمؾ Mbps 1000  جمدويمة أزواج أرزمٔمة َمـ سمتٟميمػ وهل 

 

 

  

 

 Shielded Twisted Pair (STP)  9 ةاظمدفمقَم اظمجدويمة إزواج     ايمٛمقع  ايمثاين  9

 يمإلؾمارة أزمٔمد اٞمتُمارا اخلارصمٝمة ايمتدطمالت َمـ يمألؽمالك أىمػم محاية ي٠مَمـ مما اهمّمؾ ٞمقفمٝمة ذو زمٔمازل َمٛمٖمِمال سمٕمٙمٝمٖما زوج ىمؾ سمٕمٙمٝمػ هٛما يتؿ

 -  ايم٘مٜمرزمائٝمة

 

 

 

                                                                  -أزمٔمد ظمساهمات اإلرؽمال دفمؿ سمستْمٝمع -2           -ايم٘مٜمروَمٕمٛماؿمٝمز يمٙمتداطمؾ فمرضة أومؾ -1   9  دم UTPايمـــ فمعم STP وسمتٚمٝمز ايمــ سمتٖمقق و

 -أىمػم زمّث  رسفمات سمقهمر ايمٓمروف زمٔمض دم -3

  - ايمُمب٘مة زم٘مرت ايم٘مبؾ رزمط وصٙمةوهل RJ-45  فمـ  ؿمريؼ  اظمجدويمة إزواج وصقل يتؿ سمرىمٝمب     

 TV ذىمات ومبؾ َمـ اظمستخدَمة ايمٛمحاؽمٝمة ايم٘مازمالت أٞمقاع َمـ ٞمقع هق اظمحقري ايم٘مبؾ(Coaxial Cable9)اظمحقري ايم٘مبؾ -2

cables-دم اؽمتخداَماسمف وَمـ- ايمٖمٝمديق  أصمٜمزة ودم ايمتٙمٖمزيقين ايمبث يمٛمٗمؾ أيّما ويستخدم -اهلاسمػ ذىمات ومبؾ َمـ ويستخدم 

 اإلؾمارة َمقيمدات َمثؾ آطمتبار وَمٔمدات ٜمزةأصم يمرزمط سمستخدم َمٛمف ومِمغمة أؿمقال أن ضمٝمث - وايمالؽمٙم٘مٝمة ايمسٙم٘مٝمة ايمراديق ؾمب٘مات

 اظمجدويمة زمإؽمالك اؽمتبدايمف احلارض ايمقومت دم سمؿ ويم٘مـ اظمحٙمٝمة اظمٛمْمٗمة دم ايم٘مٚمبٝمقسمر ؾمب٘مات يمرزمط واؽمع ٞمْماق فمعم ويستخدم-

 9ٞمقفمكم يمف ويقصمد ETHERNET وؾمب٘مة ايمتجارية إفمامل دم اؽمتخداَماسمف وَمـ -ايمّمقئٝمة وإيمٝماف
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A-  ىمٝمبؾ    THICK9   1- فمايمٝمة سم٘مٙمٖمة -2  -                               ايم٘مبغمة ايمُمب٘مات دم ايمٛمقع هذا يستخدم 

 َمؼم 500 َمساهمة إلم ؾمارةاإل محؾ يستْمٝمع  -4                                                    فمايمٝمة ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ رسفمة-3

 ايمسازمؼ ايمٛمقع َمـ أومؾ ايمت٘مٙمٖمة -2                            ايمِمٕمغمة ايمُمب٘مات دم يستخدم-THIN9      1    ىمٝمبؾ  

 َمؼم 185 َمساهمة إلم ؾمارةاإل محؾ يستْمٝمع -4                                                  فمايمٝمة ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ رسفمة–3

 

 

 

 

 

 

 

 

 يتٔمدى وٓ ورهمٝمٔمة ؿمقيٙمة ٘مقنسم ايمٛمٗمل، ايمزصماج َمـ َمِمٛمقفمة أيمٝماف هل: Fiber Optic Cable ايمّمقئٝمة إيمٝماف ىمازمالت -3

 ايمّمقئٝمة اإلؾمارات ٞمٗمؾ دم وسمستخدم ايمبٌمية، ايم٘مازمالت داطمؾ ضمزم دم إيمٝماف هذه َمـ ايمٔمديد جيٚمع- ايمُمٔمرة ؽمٚمؽ ؽمٚم٘مٜما

 -صمداً  زمٔمٝمدة ظمساهمات

 ايمبٌمي 9  ايمٙمٝمػ َم٘مقٞمات 

A- ايمّمقئٝمة إيمٝماف Optical Fiber  9ايمٗمٙمبزم إولم سمسٚمك اظمرىمز َمتحديت اؽمْمقاٞمتكم َمـ وسمت٘مقن Core أطمرى زمٟمؽمْمقاٞمة حماؿمة 

 - (jacket) يمٙم٘مازمؾ اخلارصمل وايمٕمالف Buffer Coating ايمقاومل ايمٕمْماء شمؿ Cladding ايمٕمالف سمسٚمك

B-   ايمٙمب(Core 9)ايمسٙمٝم٘ما َمـ ويِمٛمع ايمّمقء همٝمف يٛمتٗمؾ( أؽمْمقاين) رهمٝمع زصماج فمـ فمبارة وهق Silica َمثال زماجلرَماٞمٝمقم) اظمْمٔمٚمة 

Ge-Silica -) 
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C-   احلاصمب (Cladding9) ايمبٌمي ايمٙمٝمػ َمرىمز دم ايمّمقء ضمٖمظ فمعم وسمٔمٚمؾ( حمٝمْمة أطمرى أؽمْمقاٞمة) ايمزصماصمل زمايمٙمب حتٝمط َمادة 

 حلِمقل اظمْمٙمقب ايمممط وهق ايمٕمالف، اٞم٘مسار َمٔماَمؾ َمـ أىمػم ايمٗمٙمب اٞم٘مسار َمٔماَمؾ ي٘مقن يم٘مل وذيمؽ ايمسٙمٝم٘ما، َمـ َمِمٛمقفمة وهل

 إذ ايمّمقئٝمة، إيمٝماف دم ايمّمقء سمقصمٝمف أؽماس هق ايمذي ،Total Internal Reflection ايم٘مقم ايمداطمقم آٞمٔم٘ماس فمٚمٙمٝمة

 -يمٙمٝمػ إطمرى ايمٛمٜماية إلم ويِمؾ ايمّمقئل ايمٙمٝمػ ومٙمب داطمؾ ايمّمقء يٛمتمم آٞمٔم٘ماس وزمت٘مرار ىمٙمٝما ايمّمقء يٛمٔم٘مس

D-    ايمقاومل ايمٕمْماء (Buffer Coating 9)ئاتَم -وايم٘مرس ايمرضر َمـ وحيٚمٝمف أو ايمرؿمقزمة َمـ ايمبٌمي ايمٙمٝمػ حيٚمل زمالؽمتٝم٘مل نمالف 

 -صماىمٝمت يسٚمك طمارصمل زمٕمْماء حيٚمك ايمذي ايمّمقئل احلبؾ يمت٘مقن ضمزَمة دم َمٔما سمِمْمػ ايمّمقئٝمة إيمٝماف هذه َمـ أٓف رزمام أو

 9  ايمّمقئٝمة آيمٝماف سمٗمسٝمامت 

A-    (single mode fiber )  9وهل احلزَمة أيمٝماف َمـ ضقئٝمة يمٝمٖمة ىمؾ دم َمقضمد وٞمٚمط ٞمسؼ ضقئٝمة إؾمارات طمالهلا َمـ سمٛمتٗمؾ 

 إلم يِمؾ ضمٝمث ايمزصماصمل ايمٗمٙمب ومْمر ٞمِمػ زمِمٕمر يتٚمٝمز إيمٝماف َمـ ايمٛمقع هذا- ايمتٙمٖمزيقن وىمقازمؾ ايمتٙمٖمقن ب٘ماتؾم دم سمستخدم

 -nm  1.3-1.55 اظمقصمل ايمْمقل ذات احلٚمراء حتت ايمٙمٝمزر أؾمٔمة طماليمف َمـ ومتر  micron  9 ضمقارم

    multi -mode fibers اؽمتخداَمٜما جئمؾ مما ايمقاضمدة ايمّمقئٝمة ايمٙمٝمٖمة طمالل ـَم ايمّمقئٝمة يمإلؾمارات إٞمامط َمـ ايمٔمديد ٞمٗمؾ يتؿ هبا و 

 إؾمٔمة طماليمف َمـ وسمٛمتٗمؾ micron 62.5 إلم يِمؾ ضمٝمث أىمػم ومْمره ٞمِمػ ي٘مقن إيمٝماف َمـ ايمٛمقع هذا- احلاؽمقب يمُمب٘مات أهمّمؾ

 -احلٚمراء حتت

 9أؽمباب سمِمٛمٝمع إيمٝماف دم صقرة ىمازمالت، دم أيت 

A-   ايمتٙمػ ورسئمة ايمتداول صٔمبة جئمٙمٜما إيمٝماف، ؿضمج صٕمر (1)     9أن إذ آؽمتخدام يمسٜمقيمة- 

 -إؽمْمح َمٔمٓمؿ فمعم رؤيتٜما يِمٔمب ؾمٖماهمة، إيمٝماف (2)                                                                  

B- ،إيمٝماف ؿمقل فمعم اإلصمٜماد،( 1)                     9أيت َمـ يمٙمحامية- 

 -وسمٔمريتٜما إيمٝماف سمآىمؾ (3)                      -وطمالهمف اظمٝماه، ضٕمط أو اظمرىمبات فمجالت أو ٕومدامزما يمٙمسحؼ، اضمتامٓت أي( 2)  
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 ؿمريؼ فمـ همٝمٜما زمبٔمّمٜما ايم٘مٚمبٝمقسمر أصمٜمزة سمتِمؾ أؽمالك زمدون ؾمب٘مات هلWireless Topology 9ايمالؽمٙم٘مٝمة    ايمُمب٘مات -2

 فمامل دم ىمبغمة شمقرة ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات أضمدشمت ويمٗمد اظمقصالت َمـ نمغمها أو ايمِمٛمافمٝمة إومامر اؾمارات أو ايمراديق َمقصمات

 يمٛمٗمؾ وأهمّمٙمٜما ايمْمرق أرسع جيد زمٟمن يْمٚمح اإلٞمسان وأصبح ايمقومت َمرور َمع إيمٝمٜما احلاصمة ازدادت ايمتل اظمٔمٙمقَمات ٞمٗمؾ سم٘مٛمقيمقصمٝما

 حمؾ ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات أصبحت ويمٗمد ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات وهمرسمف َما وهذا وَمال وسم٘مٙمٖمة صمٜمد زمٟمومؾ أطمرى إلم صمٜمة َمـ زمٝماٞمات

 9 زمايمتارم ايمٗمٝمام يٚم٘مٛمٜما ايمالؽمٙم٘مل اظم٘مقٞمات ٕن وذيمؽ اظمجال هذا دم ئمٚمٙمقن ممـ ايم٘مثغميـ اهتامم

 - ايم٘مازمالت ٞمٓمام سمستخدم ؾمب٘مة ٕى اظم٠مومتة زمايمتقصٝمالت ئمرف َما سمقهمغم .1

 - ضمايمٝماً  َمٗماَمة ؾمب٘مة ٕى اضمتٝماؿمل زمديؾ سمقهمغم دم اظمسافمدة .2

 - ٔطمر َم٘مان َمـ يمٙمحرىمة ومازمؾ ايمُمب٘مة َم٘مقٞمات زمٔمض صمٔمؾ .3

 يمٙمتقصٝمؾ احلدود طمارج ايمُمب٘مات وَمد سمقؽمٝمع اَم٘ماٞمٝمة سمقهمغم .4

 اظمجاين آٞمؼمٞمت طمدَمة سمقهمر ايمتل واظمٗماهل وايمٖمٛمادق واظمْمافمؿ اظمْمارات َمثؾ ايمٔماَمة اظمراهمؼ يمٝمُمٚمؾ ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات اؽمتٔمامل اَمتد وومد

 - يمززمائٛمٜمؿ اٞمؼمٞمت طمدَمة سمقصؾ اظمراهمؼ هذه أصحاب فمعم ؽمٜمٙمتايمتل  ايمرائٔمة دَماتاخل َمـ اخلدَمة هذه سمٔمتػم يمروادها

 اظمٛمخٖمض ؽمٔمرها -4    رسفمتٜما -3      شمباهتا -2     سمرىمٝمبٜما ؽمٜمقيمة -1  9 اٞمتُمارها وأؽمباب ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات ممٝمزات 

 ايمسٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات سم٘مٙمٖمة صٔمقزمة-5
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 9 وايمالؽمٙم٘مٝمة ايمسٙم٘مٝمة ايمُمب٘مة زمكم ايمٖمرق 

 فمعم زمٗمدرهتا وذيمؽ إيمٝمٜما ايمقصقل ايمسٙم٘مٝمة يمٙمُمب٘مات يٚم٘مـ ٓ َمٛماؿمؼ وسمٕمْمٝمة آَمتداد فمعم زمٗمدرهتا ايمسٙم٘مٝمة فمـ ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات ٚمٝمزسمت .1

                                                            - إطمرى وايمٔمقائؼ اجلدران اطمؼماق

 - آؽمتٔمامل ؽمٜمقيمة .2   

 - ايمبث جمال دم َماداَمت اظمستٗمبٙمة إصمٜمزة َمقومع هيؿ وٓ ومٙمٝمٙمة اظمْمٙمقزمة إصمٜمزة فمدد أن ٝمثزمح ايمتخْمٝمط ؽمٜمقيمة .3

 - ايمسٙم٘مٝمة زمايمُمب٘مات َمٗمارٞمة إصمٜمزة سم٘مٙمٖمة اٞمخٖماض. 4

 9 َمثؾ إضمٝمان زمٔمض دم ايمالؽمٙم٘مٝمة َمـ أهمّمؾ جتٔمٙمٜما زمٚمقاصٖمات سمتٚمتع ايمسٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات ويم٘مـ 

 (G 1) الم سمِمؾ ايمتك أىمػم ايمبٝماٞمات ورسفمة ىمٚمٝمة .3       أىمثر ايمثبات .2                   اىمػم احلامية َمستقى .1

 9 ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات اؽمتخدام همقائد 

A- زماحلقائط ايمراديق َمقصمات متر اذ اظمروٞمة ايمٖمقائد هذه وإضمدى ايمسٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات َمـ أىمثر همقائد ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات 9 اظمروٞمة 

 - زمقيٛمت إىمسس ٞمْماق فمعم َم٘مان أي دم ي٘مقن أن يٚم٘مـ ايمالؽمٙم٘مل  واحلاؽمقب

B- ايمدؽمؽ أو ايمٛمٗمال احلاؽمقب وجتٜمٝمز َمسافمد زمرٞماَمج إلم حتتاج همٗمد وآؽمتٔمامل اإلفمداد ؽمٜمٙمة ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات 9 آؽمتخدام ؽمٜمقيمة 

 - ؽمٙم٘مٝمة ٓ اسمِمآت ؾمب٘مة زمبْماومة سمقب

C- اجلدران َمٛمٓمر جئمؾ أٞمف ايمسٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات دم  ءاإؽمق ويم٘مـ زمدومة خمْمْمة سم٘مقن أن جيب وايمالؽمٙم٘مٝمة ايمسٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات ان9 ايمتخْمٝمط 

 - ايمِمٝماٞمة فمٚمٙمٝمة دم ي٘مٙمػ إصمٜمزة وسمٔمدد َمرسمب نمغم

 َمـ ي٘مقن ايمتل  يمألَماىمـ متاَماً  َمٛماؽمبة ايمُمب٘مات وهذه ايمُماؾمات وراء َمـ سمقضع أن يٚم٘مـ ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات9 إصمٜمزة َم٘مان 

 - ايمٗمديٚمة ايمبٛمايات َمتحػ َمثؾ همٝمٜما ؽمٙم٘مٝمة ؾمب٘مة رزمط ايمِمٔمب

 قاع  ايمُمب٘مات  ايمالؽمٙم٘مٝمة  9 أٞم 

 إضمٝمان زمٔمض دم حمٙمٝمة َمٛمْمٗمة ختدم حمٙمٝمة ؾمب٘مة أهنا إلم يقضمك اؽمٚمٜما ايمُمب٘مات َمـ ؾمٝمقفما إىمثر ايمٛمقع هلLAN9 اظمحٙمٝمة ايمُمب٘مة -1

 Wi-Fiايمـــ  سم٘مٛمقيمقصمٝما أو اإليثرٞمت َمٔمٝمار فمعم َمستٛمدة هل إنمٙمب فمعم احلايمٝمة اظمحٙمٝمة وايمُمب٘مات َمؼمات ىمٝمٙمق فمدة يمتٕمْمك متتد

 - شماٞمٝمة يم٘مؾ َمٝمجازمايت آف فمممة ضمدود إلم 10 زمرسفمة زمٝماٞمات زمٛمٗمؾ وسمٗمقم

 ؾمب٘مة َمع زماظمٗمارٞمة ايمُمب٘مة هلذه اظمٜمٚمة اخلِمائص إن WAN زم٘مثغم أفمعم ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ ٞمسب -1        9 هل- 
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 - َم٠مطمراً  ٞمتجت أٞمقاع زمّمع كهٛما يم٘مـ اإليثرٞمت ٞمٓمام هق واؽمع ٞمحق فمعم اظمستخدم ايمُمب٘مة هذه ٞمٓمام إن -3-   صٕمغمصمٕمرادم  َمدى -2

 آٞمؼمٞمت َمزود هبا يٗمقم ايمتل يمٙمخدَمة َمُماهبة سم٠مدهيا ايمتل واخلدَمة ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات أٞمقاع إضمدى هل MAN 9 اإلومٙمٝمٚمٝمة ايمُمب٘مة -2

ISP وؾمب٘مة MAN َمديٛمة أو صماَمٔمل ضمرم فمػم متتد احلقاؽمٝمب َمـ ىمبغمة ؾمب٘مة فمـ فمبارة هل - 

 ايمــ َمـ ىمبغم ايمُمب٘مات َمـ ايمٛمقع هذا ضمجؿ .1   9 ايمُمب٘مات َمـ ايمٛمقع هلذا َمٝمزسمان هٛماك LAN َمـ وأصٕمر WAN َمـ ايمٔمديد 

MAN َمؼم ىمٝمٙمق 50 الم 5 زمكم َما ومْمر َمساضمة ئماديمف َما أي ايمبٛمايات َمـ جمٚمقفمة سمٕمْمك وزمٔمّمٜما َمديٛمة زمحجؿ َمٛمْمٗمة سمٕمْمك - 

 اؾمؼماك دفمؿ أو يمتزويد سمستخدم َما ىمثغماً  ٝمةاإلومٙمٝمٚم اظمحٙمٝمة اظمِمادر زمٚمُمارىمة يمتسٚمح فمايمٝمة رسفمات ذات ىمُمب٘مة سمٔمٚمؾ MAN ــايمـ .2

 - WAN يمٙمـ وصٙمة زماؽمتخدام أطمرى ؾمب٘مات َمع آسمِمال

 9 وهك ايمبٝماٞمات واؽمتٗمبال ارؽمال دم أؽماؽمٝمة سمٗمٛمٝمات شمالث ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات سمستخدم ايمالؽمٙم٘مٝمة9 ايمُمب٘مات دم اإلرؽمال سمٗمٛمٝمات 

A-  زم١مرؽمال ايم٘مٚمبٝمقسمر دم اإلرؽمال صمٜماز يٗمقم ضمٝمث اإلذافمة يمُمب٘مات َمُماهبة لآسمِما دم ايمتٗمٛمٝمة وهذهايمؼمدد 9    أضمادية ايمراديق َمقصمات 

 زم١مرؽمال سمٗمقم ايمراديقية ايم٘مٚمبٝمقسمر ؾمب٘مات أن هق اإلذافمة وؾمب٘مات ايمراديق ؾمب٘مات زمكم وآطمتالف َمٔمكم سمردد زماؽمتخدام اؾماراسمف

 اإلرؽمال وأٞمٓمٚمة هرسمز زماجلٝمجا يٗماس تايمؼمددا َمـ َمرسمٖمع َمدى ايمراديقية ايم٘مٚمبٝمقسمر ؾمب٘مات وسمستخدم إصقات ويمٝمس ايمبٝماٞمات

 ويمذيمؽ فمايمٝمة سمقهكم َمٔمدٓت نمايمباً  سمٔماٞمك هم١مهنا َمٛمخٖمض سمردد زماؽمتخدام سمٔمٚمؾ ٕهنا ٞمٓمراً  ويم٘مـ  واإلفمداد ايمؼمىمٝمب ؽمٜمٙمة ايمراديقي

دم  ايمبٝماٞمات ؾٞمٗم رسفمة وسمؼماوح واظمِمٚمتة ايم٘مثاهمة فمايمٝمة إصمسام طمالل َمـ ايمٛمٖماذ يٚم٘مٛمٜما ٓ ىمام ىمبغمة َمساضمات سمٕمْمٝمة يٚم٘مـ همال

 - ايمثاٞمٝمة دم زمايت َمٝمجا 10 إلم زمايت َمٝمجا1 زمكم ايمؼمدد أضمادية ايمراديقية ايمُمب٘مات

 - زمسٜمقيمة فمٙمٝمٜما وايمتجسس افمؼماضٜما ويٚم٘مـ َمٕمٛماؿمٝمز ايم٘مٜمرو يمٙمتداطمؾ فمرضة أهنا ايمُمب٘مات سمٙمؽ فمٝمقب وَمـ

B- فمدة ايمُمب٘مات سمٙمؽ سمستخدم ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات كمزم اٞمتُماراً  إىمثر ايمُمب٘مات َمـ ايمٛمقع هذا ئمد 9 آٞمتُماري ايمْمٝمػ راديق ؾمب٘مات 

 - مها آٞمتُماري ايمْمٝمػ راديق ؾمب٘مات دم َمستخدَمتان سمٗمٛمٝمتان وهٛماك ايمؼمدد أضمادي اإلرؽمال َمُماىمؾ َمـ يٗمٙمؾ مما ايمقومت ٞمٖمس دم سمرددات

 اظمزيٖمة ايمبٝماٞمات زمٔمض إضاهمة َمع ومتايمق ٞمٖمس دم ايمؼمددات َمـ جمٚمقفمة فمػم َمُمٖمرة ايمبٝماٞمات إرؽمال سمتؿ ايمتٗمٛمٝمة هذه ودم9 اظمباذ ايمتتازمع  -1

 سمٗمٛمٝمة َمـ اؽمتخداَماً  إىمثر وهل chips اؽمؿ فمٙمٝمٜما ويْمٙمؼ ايمبٝماٞمات سمٙمؽ اؽمتٗمبال هلا َمٌمح ايمٕمغم اظمستٗمبٙمٝمة إصمٜمزة يمتّمٙمٝمؾ

 - ايمؼمددية ايمٗمٖمزات

 واجلٜماز اظمرؽمؾ اجلٜماز زمكم ايمتٖماهؿ ويتؿ ومٖمزات ؾم٘مؾ فمقم آطمر إرم سمردد َمـ زمرسفمة اإلؾمارات سمٛمتٗمؾ ايمتٗمٛمٝمة هذه دم9 ايمؼمددية ايمٗمٖمزات  -2

 - ايمٗمٖمزات سمٙمؽ زمكم سمٖمِمؾ ايمتل ايمزَمٛمٝمة وايمٖمؼمات ايمؼمددات زمكم يمٙمٗمٖمزات َمٔمكم سمٛمٓمٝمؿ فمقم اظمستٗمبؾ
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 يمٙمتداطمؾ فمرضة أومؾ ي٘مقن ايمُمب٘مات َمـ ايمٛمقع وهذا ايمثاٞمٝمة دم زمايت َمٝمجا 6 إرم 2 زمكم آٞمتُماري ايمْمٝمػ أٞمٓمٚمة دم ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ رسفمة وسمؼماوح

 - ايمؼمددات َمـ فمدد ٓؽمتخداَمٜما ٞمٓمراً  إطمرى إٞمٓمٚمة َمـ يمتجسسا أو

C-  9 احلٚمراء حتت ايمّمقء أؾمٔمة طمالل َمـ ايمتقصٝمؾ 

 ايمْمرهمٝمة ةإصمٜمز َمـ ايمٔمديد دم سمستخدم وايمتل ضقئٝمة أؾمٔمة فمـ فمبارة وهل إمحر ايمّمقء سمردد َمـ أومؾ سمرددها ٕن احلٚمراء زمايمتحت ؽمٚمٝمت

 9 َمُم٘مٙمتكم هٛماك أن إٓ يمٙم٘مٚمبٝمقسمر

 َمباذة ايمتٙمٝمٖمزيقن إرم  ىمقٞمؼمول ايمريٚمقت سمقصمٝمف جيب أي همٗمط ايمرؤية َمدي دم سمٔمٚمؾ احلٚمراء حتت إؾمٔمة همٝمٜما اظمستخدَمة ايمت٘مٛمقيمقصمٝما إن -  أ

 - اظمثال ؽمبٝمؾ فمقم وهذا زمف يمٙمتح٘مؿ

 - همٗمط صمٜمازيـ زمكم ٙمقَماتاظمٔم سمبادل يٚم٘مـ أي one to one سم٘مٛمقيمقصمٝما هل احلٚمراء حتت إؾمٔمة همٝمٜما اظمستخدَمة ايمت٘مٛمقيمقصمٝما أن -ة 

 radio module صٕمغم يمقضمة دم َمثبتة طماصة َمقاصٖمات سمْمقير سمؿ ضمٝمث ايمذىمر ؽمازمٗمل اظمُم٘مٙمتكم فمقم يمٙمتٕمٙمب صماءت ايمبٙمقسمقث سم٘مٛمقيمقصمٝما

 - ايمبٙمقسمقث سم٘مٛمقيمقصمٝما سمدفمؿ إصمٜمزة هذه يمتِمبح ايم٘مٚمبٝمقسمر أصمٜمزة دم سمثبت وهل
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 Internet 9 آٞمؼمٞمت -1

 زمدأت-  ايمبٔمض زمٔمّمٜما MANs أو WANs أو LANs ؾمب٘مات َمـ أٞمقافمٜما زمٚمختٙمػ ايمٔمامل ؾمب٘مات َمـ أيمػ سمرزمط ةفماظمٝم ؾمب٘مة هل

 ايمتجاري ايمٗمْماع إلم ذيمؽ زمٔمد ايمتٔمٙمٝمٚمل و إىماديٚمل ايمٗمْماع يمتُمٚمؾ اَمتدت شمؿ ايمباردة احلرب أيام دم فمس٘مرية ضم٘مقَمٝمة ىمٖم٘مرة آٞمؼمٞمت هم٘مرة

 -َمستٚمرا يزال َما ايمذي ايمُمب٘مات يمتْمقر فماظمل ديمٝمؾ أىمػم ٞمؼمٞمتوآ-  إهمراد َمتٛماول دم أصبحت أطمغم و

 Intranet 9 آٞمؼماٞمت -2

 HTTP ٚFTP َمثؾ إٞمؼمٞمت زمروسمقىمقٓت سمستٔمٚمؾ ايمُمب٘مة هذه أضمجاَمٜما، اطمتالف فمعم ايمممىمات زم١مٞمُمائٜما سمٗمقم داطمٙمٝمة ؾمب٘مة هل

 ايمُمب٘مة هذه وحمتقيات هلا، يدطمؾ أن اظم٠مؽمسة طمارج َمـ ؾمخص أي يستْمٝمع همال ، اإليم٘مؼموين ايمػميد َمثؾ إٞمؼمٞمت طمدَمات وسمستخدم

 -ايمممىمة حتددها

 -Intranet آٞمؼماٞمت ؾمب٘مات َمـ جمٚمقفمة فمـ فمبارة هلExtranet 9 اىمسؼماٞمت -3

 ومدوم يمترسيع وذيمؽ فمايمٝمة، زمرسفمة اظمٔمٙمقَمات سمٛمٗمؾ ىمٚمبٝمقسمر ؾمب٘مات سمْمقير إلم هيدف ؿمٚمقح َممموع هل  Internet 9 2 اٞمؼمٞمت -4

 -اظمستٗمبؾ إٞمؼمٞمت
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1- PHYSICAL COMPONENTS     99  ايمُمب٘مة وىمرت اظمقدم َمثؾ زمدٞمٝمة َم٘مقٞمات فمـ فمبارة وهل 

A- MODEM    9ايمرومٚمٝمة اإلؾمارات حيقل ضمٝمث اهلاسمػ طمط فمػم اظمٔمٙمقَمات سمبادل فمٚمٙمٝمة اظمقدم يتٝمحDigital Signals صمٜماز َمـ 

 طمط ؿمريؼ فمـ اظمرؽمٙمة اإلؾمارات زمتحقيؾ يٗمقمو اهلاسمػ طمط فمػم اٞمتٗماهلا يٚم٘مـAnalog Signals صقسمٝمة إؾمارات إلم احلاؽمب

 -وإٞمؼمٞمٝمت يمٙمٖماىمس يستخدَمان خمرصمكم همٝمف ويقصمد- احلاؽمب صمٜماز يٖمٜمٚمٜما رومٚمٝمة إؾمارات إلم اهلاسمػ

B- NIC(NETWORK INTERFACE CARD)   سمسٚمح يم٘مل صٚمٚمت وومد ، اظمٜمٚمة ايمِمٙمبة احلاؽمب َم٘مقٞمات أضمد 9وهق 

 َمثؾ ضمايمٝما اظمقصمقدة ايمُمب٘مات سمٗمٛمٝمات زمٔمض وأيّما ضماؽمقب ؾمب٘مة ؿمريؼ فمـ رىإطم احلقاؽمٝمب َمع زمايمتقاصؾ احلاؽمب ظمستخدم

 48 يمف اإليثرٞمت ؾمب٘مة زمْماومة وىمؾ-  أؽماد افمتامد ايمُمب٘مة زمْماومة فمعم سمٔمتٚمد( ايمتٗمٛمٝمة هذه فمـ ٓضمٗما زمايمتحدث اومقم وؽمقف)  رٞمتاإليث

 -ايمُمب٘مة زمْماومة ٞمٖمس دم َمقصمقدة صةطما ROM ذاىمرة دم خمزن ي٘مقن وايمذي ، MAC Address زمال سمسٚمك سمسٙمسٝمف زمٟمرومام زمت

 - ISA ايمـ َمٛماهمذ   -3-   إم ايمٙمقضمة َمع َمدجمة -PCI -     2 ايمـ َمٛماهمذ -91     َمع إم ايمٙمقضمة َمع ايمُمب٘مة زمْماومة سمتِمؾ

 -   Gigabit Ethernet إيثرٞمت اجلٝمجا  -Fast Ethernet -    2 ايمرسئمة اإليثرٞمت  -1  9 إٞمقاع هذه أضمد ايمبْماومة سم٘مقن

 Optical Fiber .                4-    Token Ring ايمّمقئٝمة إيمٝماف -3 

 . Gbit/s 160رصً إٌٝ     -Mbit/s   .2-    100 Mbit/s     .3-    1000 Mbit/s     4 10     -91 ايمُمب٘مة زمْماومة رسفمات

 . Novell      .2-     Intel       .3-     Realtek     -1:        اظمِماٞمع أؾمٜمر

 

 

 

 

 

2- LOGICAL COMPONENTS  
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 َما أو زمرسمقىمقٓت سمقهمر وجيب ايمُمب٘مة ىمرت َمثؾ إفمعم دم ذىمرٞماها ايمتل إؾمٝماء فمٛمدٞما سمقهمر جيب يمبٔمض زمٔمّمٜمام َمع ضماؽمقزمكم زمرزمط ٞمٗمقم يم٘مل

 فمٛمٜما ايمتٖمِمٝمقم زمايمممح ٓضمٗما اومقم وؽمقف وآٞمؼمٞمٝمت آصمٜمزة زمكم او ايم٘مٚمبٝمقسمر اصمٜمزة زمكم سمٖماهؿ يمٕمة فمـ فمبارة وهق َمٝمثاق ايمٔمرزمٝمة دم يسٚمك

     -        TCP/IP   -       IPX/SPX   -        NWLINK      9 ايمػمسمقىمقٓت هذه فمـ َمثال

3- APPLICATION     9ونمغمها ايمقب ىماظمتِمٖمح اظمستخدم زمراَمج َمٔمٜما يتٔماَمؾ ايمتل إؽماؽمٝمة ايمقاصمٜمة فمـ فمبارة هل  - 

 

 Repeater              2- Hub -1           ,9 هل اظمٔمروهمة ايمرئٝمسٝمةايمسٙم٘مٝمة  ايمُمب٘مات رزمط اصمٜمزة

3- bridge                     4- Switch                   5- Router        6-Could     

 

 هذا فمٚمؾ يٗمتٌم ايمُمب٘مات دم اظمستخدَمة ايمرزمط اصمٜمزة ازمسط Physical اظمستقى دم ئمٚمؾ ايمذي( Repeater) آؾمارة سم٘مرار صمٜماز ٔمدي

 ايمٝمٜما يٚمتد ايمتل اظمساهمة زيادة هق ايمُمب٘مة دم اجلٜماز هذا ٓؽمتخدام يدفمق ايمذي ايمرئٝمز ايمسبب -إؾمارات َمـ ايمٝمف يِمؾ َما ىمؾ سم٘مرار فمعم ٜمازاجل

 ىمٙمام اؿمقل ايم٘مازمؾ ىمان وىمٙمام ايم٘مازمؾ دم اٞمتٗماهلا اشمٛماء ايمّمٔمػ يٛمتاهبا آؾمارات ان اظمٔمروف َمـ-  اظمرؽمٙمة آؾمارة ضٔمػ فمعم وايمتٕمٙمب ايم٘مازمؾ

 وصمٜمتٜما الم آؾمارة وصقل يمّمامن اجلٜماز هذا يستخدم يمذيمؽ وصمٜمتٜما الم يمٙمقصقل سمٗمْمٔما ايمتل اظمساهمة ؿمقل ٞمتٝمجة ضٔمٝمٖمة آؾمارات اصحبت

 - سمٗمقيتٜما زمٔمد

 يمإلؾمارة سمٗمقية يمٔمٚمؾ( آؾمارة َم٘مرر او) repeater ال اؽمتخدام يتؿ هلذا يمٙمّمٔمػ سمتٔمرض ايم٘مازمالت دم آؾمارات ان اظمٔمروف َمـإذن  

 همٙمؼمة زمٔمٚمؾ سمٗمقم ٓ اهنا ئمٝمبٜما ويم٘مـ OSI  layers ـــايم دم Physical ـــايم ايمْمبٗمة دم اجلٜماز هذا وئمٚمؾ  اؿمقل َمساهمة سمسغم ٘مكويم

 - آصمٜمزة يم٘مؾ آؾمارة ارؽمال زمٚمٔمٛمكBroadcast زمٔمٚمؾ سمٗمقم همٜمل اظمرؽمٙمة يمٙمبٝماٞمات

  وهق  Repeater   9   وزمكم   Access Pointويم٘مـ  هٛماك همرق  زمكم  صمٜماز  ايمـــ

Access point (يمإلؾمارة َمرؽمؾ )  ال ي٘مقن ان ٓزمد اإلفمدادات وؽمقيت زماظمقدم ؾمب٘متف إذا9 Access point زم٘مٝمبؾ زماظمقدم َمتِمؾ 

 اإلرؽمال َمدى سمقؽمٝمع هل Access point َمـ وايمٖمائدة فمٛمف يٛمٖمِمؾ وٓ switch زمداطمٙمف يقصمد ٓ Access point ال ىمان إذا ايمُمب٘مة

 -ايم٘مٚمبٝمقسمرات َمـ فمدد اىمثر َمٛمف ويستٖمٝمد دةزمٔمٝم ٞمٗماط إلم يِمؾ يم٘مل

Repeater (يمإلؾمارة َمستٗمبؾ )  ال سمٖمِمؾ اإلفمدادات فمٚمؾ شمؿ وَمـ زماظمقدم رزمْمف زمٔمد9 Repeater َمـ اإلؾمارة يٙمٗمط شمؿ وَمـ اظمقدم فمـ 

 Network Devicesاألجؼزةىىالمدتخدمظىىفيىىالذبكاتىىى(11-7)

ىى

 Repeaterجؼازىمدتػبلىىاإلذاراتىىالــــــىىى(11-7-1)
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 Access َمٛمٜما ٝمدسمستٖم ان يٚم٘مـ إصمٜمزة وزمٔمض اىمػم َمٛمْمٗمة يٕمْمل وزمذيمؽ اطمرى َمره ويرؽمٙمٜما ويٗمقهيا Access point َمـ او اظمقدم 

point و Repeater سمريد ارم ضمسب فمعم اإلفمدادات داطمؾ َمـ سمريد ارم ختتار وٓىمـ واضمد صمٜماز هق ئمٛمل- 

 

 

 

 

 

  

 وهق واضمد وومت دم اصمٜمزة فمدة فمٙمٝمف سمقصٝمؾ يتؿ ان ويستْمٝمع َمٛماهمذ فمدة يمف اٞمف دم ايمُم٘مؾ دم فمٛمف خيتٙمػ ويم٘مـ Repeater ال َمثؾ اجلٜماز هذا

 أطمذ  زمٚمٛمْمؼ ئمٛمك زماجلٜماز آطمرى اظمٛماهمذ فمعم اظمتِمٙمة  إصمٜمزة يم٘مؾ  DATAايمبٝماٞمات   يرؽمؾ ايم٘مٜمرزماء َمُمؼمك َمثؾ ٗمطهم هق  IP يٖمٜمؿ ٓ

  ان يريد ىمان اذا ايمُمب٘مات دم اهلاىمراظمخؼمومكم   زمٔمض يستخدَمف ومد ويم٘مـ اجلٜماز هذا ؽمتخدامٓ اٞمف  ومديؿ  وَمع وطمالص هٛما و أضمط   هٛما َمـ

 ؽمتِمؾ زمايمْمبٝمٔمل و يمٙمجٚمٝمع ارؽماهلا ؽمٝمتؿ آؾمارات ىمؾ وزمايمتارم ايمسقيتش َم٘مان اجلٜماز هذا يّمع  ايمُمب٘مة دم ؽمٙمةاظمر آؾمارات فمعم يتٛمِمت

 - ايمُمب٘مة هذه فمـ رء ىمؾ ئمرف ان يستْمٝمع وهبذا يمٙمٜماىمر

 

 

 

 

 

 

  HUBالــــــالذبكظىىموزعجؼازىىىى(11-7-2)



 

 
435 

 انذهاب اىل انفهزس

 

 routing table سمقصمٝمف صمدول اجلٜماز هذا يٛمُمئ  واضمدة ىمُمب٘مة ئمٚمالن زمحٝمث زمبٔمّمٜمام LAN ؾمب٘متل رزمط فمعم اجلٜماز هذا ئمٚمؾ

 فمػم ايمبٝماٞمات سمدهمؼ َمـ احلد دم اجلٜماز هذا يستخدم  همٝمٜما اظمارة يمٙمرؽمايمة ايمِمحٝمحة ايمقصمٜمة اجلدول هذا حيدد   يمألصمٜمزة ايمٖمٔمٙمٝمة ايمٔمٛماويـ يتّمٚمـ

 ال ٞمٗمؾ لاٞمتٗما فمٚمٙمٝمة ان زمٚمٔمٛمك شمٗمٝمٙمة ايمُمب٘مة ان وٓضمٓمت صمٜماز 20 َمـ َم٘مقٞمة LAN ؾمب٘مة فمٛمدك يمق زماطمتِمار  زمايمرؽمائؾ وازدضماَمٜما ايمُمب٘مة

data طمذ   اذا آزم َمـ راىمث تووم سمٟمطمذbridge ال يٚمكم فمعم اصمٜمزة 10 هٛماك يبٗمك زمحٝمث   ايمُمب٘مة واهمِمؾ Bridge فمعمأصمٜمزة  10و 

 -  ادتز ايمُمب٘مة رسفمة ان وؽمتالضمظ bridge ال يسار

   ايمُمب٘مة هذه دم أهمّمؾ زمٟمداء ايمٔمٚمؾ يمٝمتؿ ٘متكميمُمب ىمبغمة ؾمب٘مة سمٗمسٝمؿ دم اؽمتخداَمف يتؿ ومد او زمٔمض َمع ؾمب٘متكم رزمط يستْمٝمع   اجلٜماز هذاإذن   

 ال يم٘مؾ صمدول زمٔمٚمؾ ويٗمقم MAC Address يٖمٜمؿ اٞمف دم فمٛمف خيتٙمػ ويم٘مـ آؾمارة وسمٗمقية سمقيمٝمد فمٚمٙمٝمة دم Repeater ال َمثؾ وهق

MAC Address زمف اخلاص اظماك ضمسب صمٜماز يم٘مؾ ايمبٝماٞمات ويرؽمؾ زمايمُمب٘مة صمٜماز زم٘مؾ اخلاص- 

 

 

 

 

  

 -همٗمط آؾمارة يٗمقى وهق آؾمارة َم٘مرر فمٙمٝمف يْمٙمؼ ىمام او repeater ال فمـ حتدشمٛما ايمبداية دم ٞمحـ

 - ىمثغمة َمٛماهمذ زمف زمٟمن ففمٛم خيتٙمػ ويم٘مـ ؾمٝمئا يٖمٜمٚمقن وٓ ايم٘مٜمرزماء َمُمؼمك َمثؾ و آؾمارة َم٘مرر يُمبف وهق HUBايمــ  فمـ حتدشمٛما شمؿ

 - MAC Address ال يٖمٜمؿ هق وىمٝمػ(  اجلرس) bridge ال فمـ حتدشمٛما شمؿ

 MAC ايمــ يٖمٜمؿ اجلرس ٓن bridge ال َمـ اذىمك هق وطمِمقصا مجٝمٔما َمٛمٜمؿ اذىمك وهق ايمسقيتش فمـ يمٙمحديث ٞمتْمرق ؽمقف آن اَما

Address 9   اظمٚمٝمزات َمـ ايمٔمديد دم فمٛمف همٝمتٚمٝمز ايمسقيتش اَما  ايمسازمٗمة زمايمِمقرة ىمام   َمٛمٖمذيـ همٗمط يمديف ويم٘مـ ٞمٔمؿ 

 -َمٛمٖمذ-----32 و16و8و6و4 َمـ َمٛماهمذ فمدة زمف يقصمد -1

  Bridgeىالــــــىجؼازىالجدرىىىى(11-7-3)

 Switchىالــــــىجؼازىىالمػدمىىىى(11-7-4)



 

 
436 

 انذهاب اىل انفهزس

 ايمــ َمع رزمْمٜما ويتؿ ايمبٝماٞمات ارؽمال سمؿ َمٛمٖمذ أي َمـ ئمرف هق صمٜماز زم٘مؾ اخلاص MAC Address ايمــ يٖمٜمؿ اٞمف الم زماإلضاهمة -2

MAC Address ايمــ اؽمتٜمالك يٗمٙمؾ هق ايمْمريٗمة وهبذه زماجلٜماز اخلاصBandwidth   ) زمايمُمب٘مة)رسفمة  ٞمٗمؾ  ايمبٝماٞمات - 

 - ؾمب٘متؽ دم وايمتح٘مؿ آَمان َمـ ومدر ئمْمك هق وهبذا VLAN  ؽمٝمس٘مق دم يسٚمك َما وهق ومهٝمة ؾمب٘مات فمدة فمٚمؾ ايمسقيتش زم١مَم٘مان -3

  IP وسمٖمٜمؿ ايمُمب٘مة ؿمبٗمة دم سمٔمٚمؾ  Switchesايمـــ َمـ اطمرى اٞمقاع هٛماك يم٘مـ و Data Link ؿمبٗمة دم ئمٚمؾ اجلرس َمثؾ ايمسقيتش -4

 -يداظمز ؽمتجد وؾماهد صمقصمؾ فمعم ازمحث همٗمط فمديدة اؾم٘مال يمف وايمسقيتش    - ايّما

 

 

 

 

 

  

 -َمٛماهمذ فمدة زمف ويم٘مـ َمثٙمف وهق HUBايمـ فمـ حتديثٛما شمؿ -آؾمارة زمتٗمقية همٗمط يٗمقم وهق آؾمارة َم٘مرر Repeater صمٜماز فمـ حتدشمٛما اوٓ

 شمؿ - هلؿ صمدول زمٔمٚمؾ ويٗمقم صمٜماز زم٘مؾ اخلاص MAC Address ايمــ يٖمٜمؿ همٜمق ؽمازمٗمٝمف َمـ افمعم وهق bridge اجلرس فمـ حتديثٛما شمؿ

 أي َمٛمٖمذ  فمعم َمرزمقط صمٜماز ىمؾ ئمرف ان يستْمٝمع اٞمف الم زماإلضاهمة MAC Addressايمــ يٖمٜمؿ وهق  Switch ايمسقيتش فمـ حتديثٛما

PORT  ايمـــروسمر  هق اذىمك صمٜماز الم ٞمؼمومك   ؽمقف وآنRouter  هبذا طماصة ايمِمٖمحات َمئات َمـ ىمتب وهٛماك فمديدة ممٝمزات يمف همٜمق 

 ,9ورسيع فمام زمُم٘مؾ روسمرــايم اظمزاي همٗمط ٞمتْمرق وؽمقف اهلام ايمٔمبٗمري اجلٜماز

 - OSI  layers ال دم Network layer ايمُمب٘مة ؿمبٗمة دم ئمٚمؾ هق هلذا صمٜماز زم٘مؾ اخلاص IP address ال يٖمٜمؿ ان يستْمٝمع  -1

 ايمرزمط دم يمألٞمؼمٞمت ايمٖمٔمقم  آؽماس هق ايمروسمر ئمتػم هلذا زمٔمض َمع اظمختٙمٖمة اظمحٙمٝمة ايمُمب٘مات يرزمط ان يستْمٝمع اٞمف روسمرــايم ايّما ويتٚمٝمز  -2

 - IP address ــيمٙم يمٖمٜمٚمف ؿمبٔما اؽمتخدام َمع ايمُمب٘مات زمكم

 Routerىالــــــىجؼازىىالموجهىىىى(11-7-5)
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 ايمرؽمائؾ زم١مرؽمال همٗمط يسٚمح هق زمٚمٔمٛمك Broadcast Message اظمستخدَمكم جلٚمٝمع اظمقصمٜمة ايمرؽمائؾ يٚمٛمع اطمرى  ايمروسمر وٞمٗمْمة  -3

 هذا سمقضح ايمتايمٝمة وايمِمقرة وسمرايمر ٞمٖمس فمعم اظمتِمٙمة آطمرى يمٙمُمب٘مة ايمرؽمائؾ هذه وٓ سمِمؾ همٗمط ايمقاضمدة ايمُمب٘مة داطمؾ آفمّماء يم٘مؾ

 آطمرى ايمُمب٘مة فمـ َمٛمٖمِمؾ Broadcast Domain دم  ايمروسمر فمعم ؾمب٘مة ىمؾ ان

 دراؽمتؽ فمٛمد)  ايمت٘مٙمٖمة ضمساب ؿمريٗمة وضمسب اظمستخدم ايمػموسمقىمقل فمعم زمٛماء وذيمؽ يمٙمٜمدف َمسار اهمّمؾ ئمرف ايمروسمر ان هل ٞمٗمْمة اهؿ -4

 ( -  RIP. OSPF.  EIGRIP َمثؾ يمٙمٜمدف يمٙمقصقل اظمسار حتديد ىمقٓتزمروسمق َمـ زمٟمي افمداده يٚم٘مـ ايمروسمر ان ؽمتٔمرف ccna ل

 هلذا يمٙمقصقل َمسار واهمّمؾ زمف اخلاص واظمٛمٖمذ صمٜماز زم٘مؾ اخلاص  IPـايم زمتسجٝمؾ همٝمف يٗمقم routing table صمدول زمٔمٚمؾ ايمروسمر يٗمقم  -5

 زمٝمٛمٜما routersـايم وسمٗمقم  ايمروسمر فمعم ماظمستخد زمايمػموسمقىمقل طماصة طمقارزَمٝمة ؿمريؼ فمـ زمحساهبا يٗمقم ايمتل ايمت٘مٙمٖمة ويسجؾ اجلٜماز

 - يمٙمٜمدف يمٙمقصقل ؿمريؼ أهمّمؾ وىمٝمػ ايمُمب٘مات دم اظمسارات فمـ اىمثر َمٔمرهمة يمٙمروسمر َما ئمْمل  وهذا اجلداول زمتبادل زمٔمض وزمكم

 

 

 

 

 

 

  

 ٓ ويم٘مٛمف(  آٞمؼمٞمت)  رىإطم زمايمُمب٘مة يمالسمِمال ؿمريٗمة هٛماك زمٟمن ويذىمرٞما ، آٞمؼمٞمت ؾمب٘مة جمٚمؾ رزمام أو أطمرى ؾمب٘مة ئمٛمل ايمٕمٝمٚمة رَمز أن

 سمرزمط ايمتل إصمٜمزة زمجٚمٝمع هم٘مر ، ذيمؽ همٜمؿ فمعم وظمسافمدسمؽ-  ىمثغمة فمادية طمقاص ويمٙمٕمٝمٚمة- يمٙمُمب٘مة أو يمٙمقصؾ ايمتٖمِمٝمالت مجٝمع ئمْمل

 هذا ؾزمٔمٚم سمٗمقم ايمتل وايمتجٜمٝمزات ايمٔمٚمٙمٝمات مجٝمع إـمٜمار يٚم٘مٛمٜما صقرة هٛماك ويمٝمس-  أطمرى ومارة دم ي٘مقن ورزمام صمداً  زمٔمٝمد زمحاؽمب ضماؽمقزمؽ

 سمتذىمر أن اظمٜمؿ وَمـ-  َمٔمكم زَمـ دم ايمقصػ أو يمٙمقضع َمْمازمٗمة سم٘مقن ٓ وايمتل ايمتٖماصٝمؾ َمـ ىمبغمة جمٚمقفمة متثٝمؾ هل ايمٕمٝمٚمة ووـمٝمٖمة- آسمِمال

 ٘مةايمُمب وهل)  وآٞمؼمٞمت ايم٘مػمى زمايمُمب٘مات اظمحٙمٝمة ايمُمب٘مات وهؾ ىمٝمٖمٝمة فمعم همٗمط اهتامَمؽ يؼمىمز أن جيب ، اظمٛمٜماج َمـ اظمرضمٙمة هذه دم زمٟمٞمف

 Cloudىالــــــىجؼازىىىالعومظىىىى(11-7-6)
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 ايمْمبٗمة َمـ صمٜماز أهنا فمعم ايمٕمٝمٚمة وسمِمٛمػ-  وومت أي ودم َم٘مان أي دم أطمر ضماؽمقب أي َمع آسمِمال ضماؽمقب أي زمقؽمع هم١من وزمذيمؽ(  ايمٛمٜمائٝمة

 - OSI ايمٛمٚمقذج َمستقيات مجٝمع فمعم سمٔمٚمؾ هأصمٜمز جمٚمقفمة ويم٘مٛمٜما َمستٗمالً  احلٗمٝمٗمة دم يمٝمست ٕهنا (1-7)

 

 

 

 

 

 

 ضمٝمث ىمٙمٝما خمتٙمٖمتكم ؾمب٘متكم زمكم يرزمط صمٜماز هق OSI Model َمستقيات ىمؾ دم وئمٚمؾ ايمُمب٘مات زمطر أصمٜمزة اذىمك َمـ اجلٜماز هذا ئمتػم

 سمستخدَمان ؾمب٘متكم وصؾ طمالهلا َمـ يتؿ زمرٞماَمج أو صمٜمازا Gateway آسمِمال زمقازمة سمٔمد و -ايمُمب٘متكم زمكم أوؽمٝمط   ىمٚمؼمصمؿ هق ئمٚمؾ

 ايمُمب٘مة الم ايمداطمٙمٝمة ايمُمب٘مة َمـ َمٛمف اخلروج سمستْمٝمع ايمذي اظمخرج او ايمُمب٘مة " زمقازمة" هقأيّما  Gateway ايمـو -خمتٙمٖمة زمروسمقىمقٓت

 وصؾ يٚم٘مـ وايّما ىمبغم دىمان دم اظمبٝمٔمات او يمٙمٚمُمؼميات ايمتازمٔمة ايمُمب٘مة الم يمٙمحسازمات ايمتازمٔمة داطمٙمٝمة ؾمب٘مة وصؾ يٚم٘مٛمؽ -أي أٞمف   اخلارصمٝمة

 - Router يمٙمـ ايمتازمع Gateway ايمـ ؿمريؼ فمـ آٞمؼمٞمت َمع آشمٛمتكم او َمٛمٜمؿ واضمدة

 

 

 

 

 

 وؿمبٔما  سمؿ  سمٗمسٝمؿ  هذه إصمٜمزة فمعم ؾم٘مؾ  َمراسمب  أو  ؿمبٗمات  9 

 Gatewayبوابظىىالطبورىىأوىالـــىىى(11-7-7)
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  ( HUB – Repeater)   9هل إولم ايمْمبٗمة أصمٜمزة -1

 ( 9Bridge – Switch ) هل ايمثاٞمٝمة ايمْمبٗمة أصمٜمزة -2

 ( 9Router ) هل ايمثايمثة ايمْمبٗمة أصمٜمزة -3

 ( 9Cloud ) وهل  ايمْمبٗمة حمددة نمغم أصمٜمزة -4

  

 

 و ٓؽمٙم٘مٝما إصمٜمزة سمرزمط أهنا آ ايمسٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات دم  Switches ايمسقيتُمات متاشمؾ همٜمل Access Point ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمقصقل ٞمٗماط اأَم

 فمـ فمبارة هق ، WAP أو AP زمـ اطمتِماراً  ئمرف َما أو Access Point ايمٔمبقر ٞمٗماطوسمسٚمك   - ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات أؽماس و حمقر هل

 يمٔمدد اجلٜماز هذا يسٚمح ، WLAN ٓؽمٙم٘مٝمة ؾمب٘مة يمٝمُم٘مؾ ، ايمالؽمٙم٘مٝمة وإصمٜمزة ايمسٙم٘مٝمة ايمُمب٘مة زمكم Bridge ىمجرس ئمٚمؾ ايمذي اجلٜماز

 -اجلديد ايمٗمرن وزمداية ايمتسٔمٝمٛمٝمات أواطمر دم إصمٜمزة هذه اٞمتُمار زمدأ وومد ، ايمُمب٘مة إلم زمايمقيمقج – إٞمقاع أنمٙمب دم شمالشمكم  إلم يِمؾ إصمٜمزة َمـ

 وسمٔمٚمؾ ، DataLink ايمـ ؿمبٗمة OSI Model (Open System Interconnection) ايمـ َمـ ةايمثاٞمٝم ايمْمبٗمة دم WAP ايمـ أصمٜمزة

 -  ايمٛمٓمؿ َمـ جمٚمقفمة فمعم زمٛماء اظمٔمٙمقَمات واؽمتٗمبال زمث دم ايمراديق َمقصمات AP ايمـ وسمستٔمٚمؾ ، HUB يمٙمـ َمُماهبة زمْمريٗمة

 

 

 

 

 

 

 

  األجؼزةىىالمدتخدمظىفيىالذبكاتىالالدلكوظىىى(11-8)

 Access Pointأوىىالــــالطبورىىنػاطىىى(11-8-1)
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  ايمُمب٘مات ايمالؽمٙم٘مٝمة  9     َمٔمايغم 

 زمرسفمة زمايمتخاؿمب يمألصمٜمزة ؽمٚمح وايمذي ، Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) 802.11 وهق ـمٜمقراً  أوهلا-1

1-2Mbps 

 سمؼماوح فمايمٝمة زمرسفمات ايمتخاؿمب سمستْمٝمع ايمتل DSSS ايمـ ٕٞمٓمٚمة ايمٛمٓمام هذا وئمقد b  802.11ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات ٞمٓمام-2

 -ٓضمٗماً  يمف ؽمٛمتْمرق ايمذي Wi-Fi اؽمؿ فمٙمٝمف أؿمٙمؼ َما أول وهق ، 11Mbps-4 زمكم َما

 54Mbps زمرسفمة يبث ايمذي g802.11  ٓمامٞم-3

 فمعم ويْمٙمؼ rate doubling سمٗمٛمٝمة زماؽمتٔمامل 108Mbps إلم سمِمؾ وومد أيّماً  54Mbps زمرسفمة يبث ايمذي a 802.11 ٞمٓمام-4

 ٜمزةإصم فمعم َم٘متقزماً  ايمرَمز هذا وجتد ،(  Wireless Fidelity) يمـ اطمتِماراً (  802.11 زماؽمتثٛماء ىمٙمٜما) Wi-Fi ايمـ َمِمْمٙمح إٞمٓمٚمة هذه

 فماظمٝماً  اظمٔمتٚمد Wi-Fiايمـ ٞمٓمام َمع َمتْمازمؼ اجلٜماز هذا أن ئمٛمل وهذا ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمراوسمرات أو Access Point َمثؾ ايمالؽمٙم٘مٝمة

 

   و  ،PCI  و  CARDBUS، PCMCIA  أؾم٘مال دم َمتقهمرة هل و ايم٘مٚمبٝمقسمر أصمٜمزة دم سمقضع ٓؽمٙم٘مٝمة يم٘مٛمٜما و ؾمب٘مٝمة ىمروت هل و

 و  اجلٜماز فمقم زمتٔمريٖمٜما سمٗمقم هبا طماصة زمرجمٝمات هلا ىإطمر ايمممىمات ىمباومل و  IEEE 802.11 a  .  b  .  g  .  n  َمٔمايغم َمع َمتقاهمٗمة

  هٝمئة ٓؽمٙم٘مٝمة حمقٓت  إطمرى ايمممىمات زمٔمض سمدفمؿ - وَماىمٛمتقش و يمٝمٛم٘مس َمثؾ نمغمها و زمٚمٝم٘مروؽمقهمت اخلاصة ايمتُمٕمٝمؾ أٞمٓمٚمة سمدفمؿ

USB    طمارصمٝمة أطمري  و External WLAN- 

 

 

 

 

 

  Client Adapters and Client Software أوىىالــــىمحوالتىىالطمولىىىى(11-8-2)
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 ايم٘مٜمرزمٝمة اإلؾمارة زمتحقيؾ  يٗمقم ضمٝمث   ةاإلؾمار سمرؽمؾ أن سمستْمٝمع ٓ زمدوهنا و ايمٛمٓمام هلذا ايمٖمٗمري ايمٔمٚمقد ٓؽمٙم٘مل ٞمٓمام أي دم اهلقائٝمات سمٔمتػم 

 زماإلضاهمة   directional و  Omni اهلقائٝمات َمـ ؾماَمٙمة سمُم٘مٝمالت يمدهيا ؽمٝمس٘مق و-  ايمٖمراغ دم ايمسغم سمستْمٝمع  ىمٜمروَمٕمٛماؿمٝمسٝمة اؾمارة ارم

 -  اظمحقرية ايم٘مازمالت و اظمقصالت ارم

 

 

 

 

 

 

 َما أو ٞمؼمويمرقايم٘م وصمقد هم١من يمذيمؽ و صٔمبة سمِمبح ذاسمٝما  ادارهتا هم١من زمقيٛمت إىمسس َمـ إصمٜمزة فمممات ارم يمتِمؾ ؾمب٘متؽ سمتقؽمع فمٛمدَما

 يٗمقم ضمٝمث ايمُمب٘مة ذهه دم ايمتح٘مؿ دم صمدا َمٜمؿ أَمر ئمتػم   CWNP َمٛماهج سمسٚمٝمف ىمام  Wireless Switch ايمالؽمٙم٘مل زمايمسقيتش يسٚمل

 أصمٜمزة سم٘مقن ومد ٞمؼمويمرقايم٘م أصمٜمزة- و   OSI دم ايمثايمثة أو ايمثاٞمٝمة ايمْمبٗمة ؿمريؼ فمـ هبا اسمِمايمف ؿمريؼ فمـ زمقيٛمت إىمسس َمـ ايمٔمممات زم١مدارة

 - Standalone Controllers سمسٚمل و  َمٛمٖمردة طماصة

 

 

 

 

 

 

 Antennas أوىالــــىالؼوائواتىىىى(11-8-3)

  Wireless LAN Controller أوىىالــــىالكونترولىىىىى(11-8-4)



 

 
442 

 انذهاب اىل انفهزس

 

 طمارج دم سمقاصمدها اَم٘ماٞمٝمة هق ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات يٚمٝمز َما ان و ممراهتا أو ايناظمب داطمؾ همٗمط سمقاصمدها فمقم ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات أَمر يٗمتٌم ٓ

 و ايمذىمٝمة اهلقاسمػ و اظمحٚمقل ايم٘مٚمبٝمقسمر أصمٜمزة زمقاؽمْمة ايمُمب٘مة ارم ايمقيمقج َمـ يٚم٘مٛمؽ مما نمغمها و اظمْمارات و ايمٛمقادي دم و ايمُمارع دم و ٛملاظمب

 سمتٔماَمؾ ايمتل إصمٜمزة فمـ ختتٙمػ  ةاإلؾمار سمبادل و زمٛممم طماصة أصمٜمزة وصمقد تٙمزميس outdoor اخلارج دم ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مة سمقاصمد و نمغمها

 َمـ سمري ىمام و Wireless Mesh Access Points هل و أٞمقاع  شمالث هلا إصمٜمزة هذه و indoor ايمداطمٙمٝمة ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات َمع

 Mobileو زمبٔمّمٜمام ٓؽمٙم٘مٝمتكم ؾمب٘متكم سمرزمط وهل Wireless Bridges   و صمٜمة َمـ أىمثر َمع ايمبٝماٞمات زمتبادل سمسٚمح اؽمٚمٜما

Networks واؽمع ٞمْماق فمقم ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات ختدم MAN   - 

 

 

 

 

 

 

 9 اٞمقاع شمالشمة وهق   صمٜمازيـ زمكم آؾمارات فمبقر اجتاه يمتٔمريػ يستخدم Transmission Modeايمـ

1- 0, simplex,  9 َمثؾ    همٗمط واضمد ؿمريؼ دم اجلٜمازيـ زمكم متر ايمبٝماٞمات9   و َمٖمردة 

 ىمٚمبٝمقسمر <,,,,,, ؽم٘ماٞمرأو          ؿمازمٔمف <,,,,, ىمٚمبٝمقسمر                

2- half-duplex  9 َمثؾ -     ايمقومت ٞمٖمس دم يمٝمس ويم٘مـ آجتاهكم ىمال دم متر ايمبٝماٞمات هٛما 9َمزدوصمة   ٞمِمػ 

 (( ايمقومت زمٛمٖمس ويسٚمع يت٘مٙمؿ  يٗمدر َما , دم  احلامية  يستخدَمف ارم ايمالؽمٙم٘مل))  

3- Full duplex َمثؾ  9  ايمقومت ٞمٖمس ودم آجتاهكم ىمال دم متر ايمبٝماٞمات 9ىماَمؾ    ازدواج وصمةَمزد- 

 (( ايمقومت ٞمٖمس دم ردود وٞمرؽمؾ زمراَمج وٞمحٚمؾ ٞمتِمٖمح , يمإلٞمؼمٞمت سمِمٖمحٛما))

 

 Outdoor Wireless الالدلكيىالخارجيىىالــــىىى(11-8-5)

 Transmission Modeفيىالذبكاتىىىالمطلوماتىنػلىطروػظى(11-9)
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 يٚم٘مـ ٓ همريد ايمٔمٛمقان هذا ي٘مقن ان وجيب اٞمؼمٞمت ؾمب٘مة او حمٙمٝمة ؾمب٘مة فمعم ىماٞما ؽمقاء صمٜماز يم٘مؾ فمٛمقان َمـ ٓزمد صمٜمازيـ زمكم اسمِمال يتؿ يم٘مل

 فمٙمٝمف يْمٙمؼ ضماؽمب صمٜماز ىمؾ وفمٛمقان (َمستحٝمؾ) اظمحاهمٓمة ٞمٖمس دم آطمر يمُمخص وافمْماؤه هاسمٖمؽ رومؿ سم٘مرار يٚم٘مـ هؾ همٚمثال ازمدا سم٘مراره

 ذو IP هق ؽمٛمدرؽمف ايمذي IP و  Internet Protocol  يم٘مٙمٚمة اطمتِمارا ايمُمب٘مات دم ايمٔمٛمقٞمة زمروسمقىمقل وهق IP Address اؽمؿ

 .   IP v4     & IP v6     اصداريـ هٛماك ايمٔمٛمقٞمة فمامل دم ٓن ايمرازمع آصدار

هق فمٛمقان رومٚمل يتؿ اؽمٛماده يم٘مؾ صمٜماز َمتِمؾ زمايمُمب٘مة زمُم٘مؾ يدوي )ٕؽمٛماد فمٛمقان شمازمت يم٘مؾ صمٜماز( او 9 ( IP addressيمٔمٛمقان اظمٛمْمٗمل )

( الم احلقاؽمٝمب اظمتِمٙمة زمف Dynamic( ضمٝمث يسٛمد فمٛماويـ َمتٕمغمة )DHCP serverزمقاؽمْمة طمادم َمتخِمص هلذا ايمٕمرض يسٚمك )

ويسٚمح هذا ايمٔمٛمقان يمٙمحاؽمقب زمآسمِمال زمإصمٜمزة آطمرى ضٚمـ ايمُمب٘مة ويستخدم ىمٔمٛمقان يمٙمحاؽمقب اظمرؽمؾ واظمستٗمبؾ يسٜمؾ وصقل 

ـ ارزمع احلاؽمقب الم زمٗمٝمة احلقاؽمٝمب ووصقل سمٙمؽ احلقاؽمٝمب الم هذا احلاؽمقب متاَماً ىمرومؿ اظمٛمزل ايمذي يسٜمؾ وصقل ايمػميد ايمٝمف- ويت٘مقن َم

 ضمدات شمٛمائٝمًا-و( فممميًا وَمـ شمامن اصٖمار الم شمامن 255-0طماٞمات حيتقي ىمؾ َمٛمٜما فمعم ارومام سمؼماوح زمكم )

 IP هل آرومام وهذه 192.168.10.200 آرومام هذه يرى َمٛما ىمثغما

 ىIP Addressىالذبكاتىفيىالطنونظى(11-10)
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 وهذه زمت 8 َمـ Octet ىمؾ ويتٟميمػ Octet اؽمؿ فمٙمٝمف يْمٙمؼ صمزء وىمؾ اصمزاء ارزمٔمة الم َمٗمسؿ اٞمف ٞمرى ضمٝمث زمت 32 َمـIP ال ويتٟميمػ

 255 وضمتك 1 َمـ يبدأ octet وىمؾ زمايمثٛمائل آ يٗمرأه ٓ احلاؽمب ان ٞمٔمٙمؿ ىمام يم٘مـ ايمٔمممية زماإلومام او ايمثٛمائٝمة زمإرومام اَما سم٘متب آرومام

 

 

 

 

 9A . B . C . D . E   9  أصٛماف مخسة يمف IP ٞمٔمٙمؿ ان وجيب

 حيجز ٓٞمف ايمُمب٘مة اٞمُماء فمٛمد ايمُمب٘مات َمـ ومٙمٝمؾ وفمدد ظمستخدَمكما َمـ ىمثغم فمدد ٞمريد فمٛمدَما يستخدم ايمِمٛمػ وهذاA  9 ايمِمٛمػ -1

 (ايمثٛمائل دم) 0 ومٝمٚمة آول octet دم زمت اول يبدا ان وجيب يمٙمٚمستخدَمكم وايمباومل يمٙمُمب٘مة octet اول

 وشماين اول حيجز ٕٞمف ايمُمب٘مة اٞمُماء فمٛمد ايمُمب٘مات يمٔمدد َمقازي َمستخدَمكم فمدد ٞمريد فمٛمدَما يستخدم ايمِمٛمػ وهذاB  9 ايمِمٛمػ -2

octet دم زمت اول يبدا ان وجيب يمٙمٚمستخدَمكم وايمباومل يمٙمُمب٘مة octet (ايمثٛمائل دم) 10 ومٝمٚمة اشمٛمكم أول 

 اول حيجز ٕٞمف ايمُمب٘مة اٞمُماء فمٛمد ايمُمب٘مات َمـ ىمثغم وفمدد اظمستخدَمكم َمـ ومٙمٝمؾ فمدد ٞمريد فمٛمدَما يستخدم ايمِمٛمػ وهذاC  9 ايمِمٛمػ -3

 (ايمثٛمائل دم) 110 ومٝمٚمة آول octet دم زمتات شمالشمة اول يبدا ان وجيب َمكميمٙمٚمستخد إطمغم octet وال يمٙمُمب٘مة octet وشمايمث وشماين

 -  ايمٔمس٘مرية ويمألَمقر يمٙمتجارب خمِمِمكم ٓهنؿ اؽمتخداَمٜمام يمٛما حيؼ D . Eٓ ايمِمٛمٖمكم اَما
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 يمٛما حيؼ َما يمتحدد ومقاٞمكم ضٚمـ ووضٔمٜما ايمٔمٛمقاٞمكم هذه زمٖمرز اَمغمىما وماَمت ويمٗمد فماظمٝمة IP يـاووفمٛم حمٙمٝمة IP يـاوفمٛم هٛماك ازمدا ٞمٛمسك وٓ

 فمعم ويْمٙمؼ( زماإلٞمؼمٞمت ٞمتِمؾ فمٛمدَما أي) فماظمٝما اؽمتخداَمٜما يمٛما حيؼ وٓ اظمحٙمٝمة ؾمب٘متٛما دم اؽمتخداَمٜما يمٛما حيؼ فمٛمقاٞمكم هٛماك همٚمثال اؽمتخداَمف

 Private دم اؽمتخداَمف يمٛما حيؼ فمٛمقان أي والم فمٛمقان أي َمـ يمٛما يبكم صمدول وايمٝم٘مؿ Private IP اؽمؿ ايمٛمقع هذا

 

 

 

 

 سم٘مقن ضمٝمث Public IP اؽمؿ فمٙمٝمٜما ويْمٙمؼ اظمحٙمٝمة ايمُمب٘مة دم اؽمتخداَمٜما يمٛما حيؼ ٓ همٜمذه( آٞمؼمٞمت دم) فماظمٝما سمستخدم ايمتل ايمٔمٛمقاٞمكم اَما

 هذه متٛمح ايمتل Internet Assigned Numbers Authority يمـ اطمتِمارا(IANA) ايمٔماظمٝمة اظمٛمٓمٚمة يمدى َمسجٙمة ايمٔمٛمقان هذه

 ايمٔمامل َمع آسمِمال فمعم ومادريـ ؽم٘ماهنا جتٔمؾ يم٘مل ايمٔمٛمقاٞمكم َمـ َمٔمكم وفمدد جمال ايمٔمامل دم دويمة يم٘مؾ ان ٞمستٛمتج هٛما وَمـ   يمٝمادو ايمٔمٛمقاٞمكم

 Public   9 فمٛمقاٞمكم يبكم صمدول وايمٝم٘مؿ    Public فمٛمقاٞمكم زماؽمتخدام اخلارصمل
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 .  Network ID  ايمُمب٘مة ممٝمز-Host ID                              2    اظمّمٝمػ ممٝمز-1   9 ومسٚمكم الم َمٛمٗمسؿ IP وفمٛمقان

 

 

 

 اول يٟمطمذ C ايمِمٛمػ ان ؽمازمٗما ذضمٛما وىمام 192.168.45.102وهق     C ايمِمٛمػ َمـ ايمٔمٛمقان يمديٛما  اىمثر ايمِمقرة يمتتقضح َمثال افمْمٝم٘مؿ

 ٞمٗمِمد َما سمقضح وايمِمقرة يمٙمٚمستخدَمكم يبٗمٝمف إطمغم octet ـوايم يمٙمُمب٘مة octet وشمايمث وشماين

 

 

 

 ٞمرى ايمسازمٗمة   9 ايمِمقرة الم ٞمٛمٓمر  C ايمِمٛمػ هذا ٞمستخدم اظمستخدَمكم َمـ ومٙمٝمؾ فمدد و ىمثغمة ؾمب٘مات فمٛماويـ همٝمٜما ؾمب٘مة سمٟمؽمٝمس ٞمريد ىمٛما ١مذاهم

 سمٕمغم ومد Host اظمّمٝمػ ممٝمز ان وٓضمظ ايمرياض زمٔمد ايمتايمٝمة ايمُمب٘مة هل وايمتل ايمٗمِمٝمؿ ؾمب٘مة فمٛمقان هق     192.168.46.102    ايمٔمٛمقان ان

 هماظمستخدم     ايمُمب٘مة فمٛمقان اطمتالف هق خيتٙمػ ان صمٔمٙمف وايمذي ؟ اطمتٙمػ صمٔمٙمف ايمذي َما يم٘مـ خيتٙمػ مل ٞمٖمسف اظمٚمٝمز رومؿ ان َمع ايمستغم فمبد الم

 -  ايمٗمِمٝمؿ دم 102 رومٚمف ايمذي اظمستخدم فمـ متاَما خمتٙمػ هق ايمرياض دم 102 رومٚمف ايمذي
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 ممٝمز َمـ ىمبغم فمدد همٝمٜما ؾمب٘مة سمٟمؽمٝمس اصمؾ َمـَمثال   ٞمستخدَمف وايمذي  10.120.200.245وهق       A صٛمػ َمـ ايمٔمٛمقان الم اٞمٓمر  9آطمر َمثال

 ايمُمب٘مة ممٝمز َمـ ومٙمٝمؾ فمدد و Host اظمّمٝمػ

 

 

 

 

  dress.comhttp://whatismyipadَمـ  هٛما     اظمقومع هذا الم اذهبقا آٞمؼمٞمت زمف سمتِمٖمحقن ايمذي زم٘مؿ اخلاص IP الم سمٛمٓمروا يم٘مل

 ايمٔمامل زمف سمتِمٖمح ايمذي زمجٜمازك اخلاص هق وهذا IP ايمِمٖمحة دم  -  ؽمتجدو     http://www.whatismyip.com اظمقومع هذا فمعم أو

 َمـ َمٔمكم فمدد دويمة يم٘مؾ سمٔمْمل IANA َمٛمٓمٚمة ان ومٙمٛما وىمام دويمتؽ دم آٞمؼمٞمت طمدَمة َمزود ومبؾ َمـ زمف سمزويدك يتؿ IP وهذا اخلارصمل

 Public يـاوفمٛم جمال ضٚمـ همٔمال ؽمٛمجده ايمٔمٛمقان هذا الم وٞمٓمرٞما زمحثٛما واذا   82.137 زمايمٔمٛمقان سمبدأ ؽمقريا زمٙمدي همٚمثال Public فمٛماويـ

 Privateال ضٚمـ همٗمط فمٚمٙمٛما جمال يمذيمؽ Public فمٛماويـ افمْماؤٞما آٞمؼمٞمت طمدَمة َمزود َمٜمٚمة ان ٞمٛمسك وٓ   Private جمال دم ويمٝمس

 IP همسٝم٘مقن DSL سمتِمؾ ىمٛمت اذا اَما أطمر فمـ خمتٙمػ IP ب سمزوديؽ يتؿ هبا سمدطمؾ َمرة هم٘مؾ َمقدم َمـ آٞمؼمٞمت الم سمتِمؾ ىمٛمت هم١مذا

 َمٛماهمذ فمـ وزمحثقا فمٛمقاٞمؽ فمٙمٚمقا اذا اهلاىمر نٕ صمٜمازك فمٛمقان فمـ اضمدا ختػم ٓ زمٟمن اٞمقه ان واريد  ئمٚمؾ DSL راوسمر َمادام شمازمت فمٛمدك

 ^_^  -  ٞمٖمسؽ آ سمٙمقَمـ ٓ وهٛما يمٖمٔمٙمقا سمُمٕمٝمٙمؽ مٞمٓما دم اطمؼماق

 فمٛماويـ وضع اصمؾ َمـ سمٖمٔمٙمف ان فمٙمٝمؽ جيب همامذا وسمديرها ؾمب٘مة يمديٛما سمٛمُمٟم ان ٞمريدك يمؽ وومايمت ذىمة يمدى ؾمب٘مات َمدير أن اٞمت9  ؽم٠مال

 (واضمد صمقاب اطمؼم) ؟ايمممىمة يمتٙمؽ

 -  Public فمٛمقايـ جمال ضٚمـ A صٛمػ َمـ فمٛماويـ هلؿ اضع,

 -  Private فمٛماويـ جمال ضٚمـ B صٛمػ َمـ فمٛماويـ هلؿ اضع,

 - Private فمٛماويـ جمال ضٚمـ C صٛمػ َمـ فمٛماويـ هلؿ اضع,

http://whatismyipaddress.com/
http://www.whatismyip.com/
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 يـاوايمٔمٛم سمٙمؽ ؽمٟمضع آصٛماف َمـ ٞمقع أي اضمدد اؽماؽمف وفمعم ايمممىمة دم اظمستخدَمكم وفمدد آومسام فمدد يمتحديد اظمختِمكم َمع اصمتٚمع,

 Public جمال ضٚمـ

 ايمٔمٛمقايـ سمٙمؽ ؽمٟمضع آصٛماف َمـ ٞمقع أي اضمدد اؽماؽمف وفمعم ايمممىمة دم اظمستخدَمكم وفمدد آومسام فمدد يمتحديد اظمختِمكم َمع اصمتٚمع,

 Private جمال ضٚمـ

 ايمُمب٘مة    سمٔمريػ ومٛماعSubnet Mask 9 َمـ ايمُمب٘مة فمٛمقان ٓؽمتخراج ايم٘مٚمبٝمقسمر يستخدَمف رومؿ هق  (IP )و، IP َمٛمف صمزء 

 - ايمُمب٘مة فمٛمقان ايمثاين واجلزء اجلٜماز فمٛمقان

 ايمثٛمائل ايمٛمٓمام ارم افماله آرومام حتقيؾ وزمٔمد     subnet mask      255.255.255.0هم١من              IP     192.168.1.25   9 َمثال

 192.168.1.0 ويساوي( Network address) ايمُمب٘مة فمٛمقان ايمٛماسمج ي٘مقن زمٝمٛمٜمام اظمٛمْمٗمٝمة( AND)فمٚمٙمٝمة واصمراء

 سمٔمريػ  ايمبت (bit ) 9شمٛمائل رومؿ هق (binary digit )وهمقيمتٝمة( ايمقاضمد) َمقصمبة زمٖمقيمتٝمة ىمٜمرزمائٝماً  ويٚمثؾ واضمد او صٖمر اَما ي٘مقن 

 وفمدم ايمقاضمد متثؾ ضقئٝمة ٞمبّمة زمٟمرؽمال ايمّمقئٝمة آيمٝماف ودم ىمٜمرزمائٝمة زمٛمبّمة ايمٛمحاؽمٝمة آؽمالك دم ويٚمثؾ( ايمِمٖمر) صٖمرية او ؽمايمبة

 ايمبٝماٞمات واؽمتٗمبال ٕرؽمال ايمرئٝمسٝمة ايمقضمدة هق ايمذي (Byte) ايمبايت يسٚمك َما يت٘مقن زمتات شمامن جتٚمع وفمٛمد يمٙمِمٖمر رء ارؽمال

  -اظمختٙمٖمة احلاؽمقزمٝمة اظمٗمايٝمس َمـ ونمغمها ايمذاىمرة وؽمٔمة ايمٛمٗمؾ رسفمة وومٝماس

 ايمُمب٘مة سمٔمريػ فمٛمقان (Network Address   أوDefault Gateway ) 9الم ايمبٝماٞمات ٕرؽمال يستخدم َمٛمْمٗمل فمٛمقان وهق 

 .10.0.0.0   -   172.16.1.0     -   192.168.20.0   9ايمتايمٝمة آَمثٙمة دم ىمام اراصٖم زمسٙمسٙمة ويٛمتٜمل زمٔمٝمدة حمددة ؾمب٘مة

 ايمبث سمٔمريػ فمٛمقان (Broadcast Address ) 9احلقاؽمٝمب دم ايمتْمبٝمٗمٝمة وايمػماَمج آصمٜمزة ومبؾ َمـ يستخدم ايمذي ايمٔمٛمقان وهق 

 وَمثايمف ايمٔمممي ايمتٚمثٝمؾ دم( 255) او اتضمدو زمسٙمسٙمة ويٛمتٜمل ايمُمب٘مة دم آصمٜمزة مجٝمع الم وايمرؽمائؾ ايمبٝماٞمات ٕرؽمال

 وهق فمٙمٝمف اطمر وَمثال 172.16.0.0 فمٛمقاهنا ايمتل ايمُمب٘مة دم احلقاؽمٝمب مجٝمع الم ايمبٝماٞمات ارؽمال وئمٛمل 172.16.255.255

 - 10.0.0.0 فمٛمقاهنا ايمتل ايمُمب٘مة دم احلقاؽمٝمب ىمؾ الم ايمبٝماٞمات ارؽمال وئمٛمل 10.255.255.255

 

 فمػم ايمبٔمض زمٔمّمٜما َمع سمتٖماهؿ أن َمـ ايم٘مٚمبٝمقسمر أصمٜمزة مت٘مـ يمٕمة فمـ فمبارة اإلٞمؼمٞمت فمعم يمٙم٘مٚمبٝمقسمر ايمٛمسبةزمProtocol   9ايمػموسمقىمقل 

  أصمٜمزة فمعم هم١من سمٛمٖمٝمذها فمعم وايمٔمٚمؾ ايمرؽمائؾ سمٙمؽ همٜمؿ إَم٘ماهنا دم ي٘مقن يم٘مل- ايمرؽمائؾ َمـ جمٚمقفمة ايم٘مٚمبٝمقسمر أصمٜمزة سمتبادل فمٛمدَما -آٞمؼمٞمت

 أصمٜمزة زمكم ونمغمها واظمٔمٙمقَمات اظمٙمٖمات وٞمٗمؾ اإليم٘مؼموين ايمػميد واؽمتٗمبال هم١مرؽمال- يمٕمة او   Protocol زمروسمقىمقل اؽمتخدام ايم٘مٚمبٝمقسمر

 ىىProtocolsالبروتوكوالتىىى(11-11)
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 Layered Modelsؽمقف  ٞمتداول  أؾمٜمر ايمػموسمقىمقٓت َمـ  طمالل ٞمقفمان َمـ -   Protocol  ايمػموسمقىمقل زماؽمتخدام سمتؿ ايم٘مٚمبٝمقسمر

 -    TCP\IPوؿمبٗمات    OSI( ومها  ؿمبٗمات   Destinationاظمستٗمبؾ الم Sourceاظمرؽمؾ )هل اظمراضمؾ ايمتل سمتخْماها  ايمبٝماٞمات َمـ  

 فمعم يستخدم يم٘مك َمقضمد ٞمٓمام زمٔمٚمؾ   ISO(International Organization for Standardization) ال َمٛمٓمٚمة وماَمت

 زمٙمٕمة َمٔما سمتخاؿمب ان ؾٝمايمتُمٕم اٞمٓمٚمة فمعم يسٜمؾ يم٘مك وذيمؽ ( ونمغمها-----يقٞم٘مس – يمٝمٛم٘مس – ويٛمدوز)  اظمختٙمٖمة ايمتُمٕمٝمؾ اٞمٓمٚمة خمتٙمػ

 يٚمثؾ هقو  Open Systems Interconnecting يمـــ اطمتِمارهق     OSIهمايمــ   OSI  Layers  هق ايمٛمٓمام وهذا-  َمقضمدة

 وأمهٝمتٜما  هل  9 - اظمستٗمبؾ اجلٜماز إلم سمِمؾ ضمتك زمايمُمب٘مة َمرورا اظمرؽمؾ صمٜماز َمـ ايمبٝماٞمات طمالهلا َمـ متر ؽمبع َمراضمؾ

 -ايمتُمٕمٝمؾ اٞمٓمٚمة خمتٙمػ فمعم َمقضمد َمٔمٝمار ىمقهنا َمـ بعسمٛم ة إؽماؽمٝم امهٝمتٜما    -1

 فمعم سمِمادهمؽ ايمتل اظمُماىمؾ وحتؾ سمٖمٜمؿ ان سمستْمٝمع طمالهلا ايمبٝماٞمات سمت٘مقن وىمٝمػ OSI ال َمراضمؾ او ايمْمبٗمات سمٖمٜمؿ ان زمٔمد       -2

 حلؾ ايمتقصؾ سمستْمٝمع اهمٔمٛمده َمرضمٙمة أي وذم ئمٚمؾ أيـ زمروسمقىمقل او سمْمبٝمؼ ضمتك او هاردوير أو صمٜماز ىمؾ سمٔمرف همٔمٛمدَما-   ايمُمب٘مة

 سمِمؾ اؽماسأي  همٔمعم ايمٔمٚمٙمٝمة همتٖمُمؾ ايمُمب٘مة فمعم اطمر صمٜماز فمعم Ping زمٔمٚمؾ سمٗمقم فمٛمدَما اظمثال ؾؽمبٝم همٔمعم-   أرسع زمْمريٗمة اظمُم٘مٙمة

 همٔمٛمدَما  TCP\IP زمروسمقىمقل او ايمُمب٘مة ىمارت او ايم٘مازمؾ َمثؾ اظمُم٘مٙمة ؽمبب اضمدمها سم٘مقن ومد اؽمباب فمدة همٜمٛماك اظمُم٘مٙمة يمسبب

 شمؿ( physical آولم ايمْمبٗمة) ايم٘مازمؾ فمـ اوٓ زمايم٘مُمػ يٛمِمح وهلذا ؿمبٗمة دم ئمٚمؾ َمٛمٜمؿ ىمؾ ان ؽمتٔمرف OSI ؿمبٗمات سمٖمٜمؿ

 (-Transport ايمرازمٔمة   ايمْمبٗمة) TCP شمؿ(  data link ايمثاٞمٝمة ايمْمبٗمة) ايمُمب٘مة ىمارت
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 أَمثٙمتف وَمـ احلاؽمقب ب٘مةؾم طمالل َمـ ئمٚمؾ ايمذي ايمػمٞماَمج فمـ فمبارة وهل( Application Layer) ايمسازمٔمة ايمْمبٗمة -1

(Internet Explorer)  و (Outlook Express )( وGoogle Chrome(و )Mozilla Firefox )ونمغممها- 

 9http – ftp – tftp- smtp-snmp-dns-telnet    ايمػموسمقىمقٓت

ضمٝمث  اظمٛماؽمب اَمتداهاو ؾم٘مٙمٜما يمتٟمطمذ ايمداسما هتٝمئة زمٚمٔمٛمك Format 9سمٗمقم  زمٔمٚمؾ  ( Presentation Layer) ايمسادؽمة ايمْمبٗمة -2

 .  text .  flash .  wave .  Pdf) واظمرؽمٙمة اظمستٗمبٙمة اظمٔمٙمقَمات ٞمقع حتديد فمعم ومادرة همٜمل يمٕمات، فمدة زمكم ىماظمؼمصمؿ سمٔمٚمؾ

 ايمذي ايمػمٞماَمج.ايمتْمبٝمؼ زمٖمتح ايمتِمٖمح زمرٞماَمج يٗمقم َما هم٘مثغما ضمدة  فمعم ٞمقع ىمؾ َمع زمايمتٔماَمؾ يٗمقم ايمذي ايمػمٞماَمج وحتديد-( …

 ئمرض يم٘مل( internet explorer) داطمؾ( acrobat reader) زمتُمٕمٝمؾ يٗمقم همٚمثال سمٙمٗمائٝما اظمٔمٙمقَمات عٞمق يٛماؽمب

أيّما  يٗمقم  زمٔمٚمٙمٝمة ايمّمٕمط  وهمؽ  (-text encoding) ٞمقع فمعم زمايمتٔمرف يٗمقم ىمذيمؽ(- pdf) ٞمقع َمـ اظمستٗمبٙمة اظمٔمٙمقَمات

 -  Compression and decompressionايمّمٕمط يمٙمبٝماٞمات  

 9JPEG – BMP – TIFF – MPEG – WMV – AVI / ASCII – EBCDIC  تايمػموسمقىمقٓ 

 فمٛمد همٚمثال- واظمستٗمبؾ اظمرؽمؾ زمكم( Sessions) اجلٙمسات وَمراومبة وانمالق همتح ووـمٝمٖمتٜما( Session Layer) اخلاَمسة ايمْمبٗمة -3

 أن أو( GO) ىمٙمٚمة فمعم سمّمٕمط أن زمٔمد إٓ يٖمتح ٓ اظمقومع همٟمن آٞمؼمٞمت سمِمٖمح زمرٞماَمج دم www.yahoo.com ايمٔمٛمقان ىمتازمة

 او اجلٙمسة زمٚمراومبة ويٗمقم Yahoo َمقومع َمع( session) صمٙمسة زمٖمتح( Session Layer) ال يٗمقم هٛما(Enter)سمّمٕمط 

 ايمقاومع دم ايمتٙمٖمزيقن او UDP َمثؾ( single) همٗمط ارؽمال هؾ اظمستخدم آسمِمال ٞمقع حتدد وايّما -إَمر يتْمٙمب ضمسبام انمالومٜما

 half) ايمقومت ٞمٖمس دم يمٝمس ويم٘مـ واؽمتٗمبال ارؽمال ايّما وهٛماك-   ايمراديق ضمتك او فمٙمٝمف سمرد وٓ نايمتٙمٖمزيق سمسٚمع هماٞمت ايمْمبٝمٔمل

duplex )َمـ اٞمتٜمك اٞمف آطمر يمٙمْمرف اؾمارة يمٝمٔمْمل ضمقل يٗمقل ايمالؽمٙم٘مل دم احلديث َمـ يٛمتٜمك فمٛمدَما همايمّمازمط ايمالؽمٙم٘مل َمثؾ 

 آؽمتامع سمستْمٝمع همٟمٞمت ايمتٙمٝمٖمقن َمثؾ( full duplex)  سمُماء ىمام وآؽمتٗمبال آرؽمال هٛماك وأطمغما  زمإرؽمال هق يمٝمبدأ احلديث

 - ايمقومت ٞمٖمسدم  يمٙمحديث آطمر ايمْمرف َمٗماؿمٔمف وايّما

 9NFS – NETBIOS NAME – SQL - RPC  ايمػموسمقىمقٓت    

”(   Transmission Control Protocol “TCP) مها يمٛمقفمكم سمِمٛمػ9 ( Transmission Layer) ايمرازمٔمة ايمْمبٗمة -4

 ايمْمرهمكم زمكم آسمٖماق يتؿ ضمٝمث اظمٔمٙمقَمات ٞمٗمؾ فمٚمؾ يّمبط TCP زمروسمقىمقل- User Datagram Protocol “UDP)   و

 طمْمٟم وصمقد ضمال دم اإلرؽمال إفمادة َمبدأ اؽمتخدام وىمذيمؽ( Window Size) ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ فمٚمٙمٝمة طمالل آرؽمايمٝمات ضمجؿ فمعم

 ل زمايمٛمسبة أَما(- Connection-oriented) ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ بؾوم آسمِمال زمتٜمٝمئة ايمػموسمقىمقل هذا يقم ىمام اظمستٙمٚمة، اظمٔمٙمقَمات دم

(UDP )زمٔم٘مس هم١مٞمف (TCP )ايمٛمٗمؾ فمٚمٙمٝمة ومبؾ آسمِمال هتٝمئة يتؿ وٓ ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ فمٚمٙمٝمة يمّمبط وؽمٝمٙمة اي يستخدم ٓ هم١مٞمف 
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(Connectionless-)ىماٞمت إن اظمٔمٙمقَمات إرؽمال آيمٝمة حتديد يتؿ ايمْمبٗمة هذه (TCP  )أو  (UDP)، ارومام زم١مفمْماء سمٗمقم ىمذيمؽ 

 -واظمستٗمبٙمة اظمرؽمٙمة يمٙمٚمٔمٙمقَمات يم٘مؾ( Port Number)  اظمٛماهمذ

 9TCP – UDP    ايمػموسمقىمقٓت

 Segment          ,9ايمبٝماٞمات ؾم٘مؾ

 يم٘مل  اظمرؽمٙمة اظمٔمٙمقَمات سمسٙم٘مف أن يٚم٘مـ( Best Path) ؿمريؼ أهمّمؾ اطمتٝمار 9 همقـمٝمٖمتٜما ( Network Layer) ايمثايمثة ايمْمبٗمة -5

ايمذي  (  Logical Address) َمتٕمغم فمٛمقان زمتحديد ايمْمبٗمة هذه سمٗمقم ىمام- ؿمريؼ زمٟمهمّمؾ( Destination) اظمٗمِمقد اهلدف سمِمؾ

 -فمٙمٝمٜما ئمٚمؾ ايمتل ايمُمب٘مة ضمسب يتٕمغم ايمرومؿ وهذا اظمٔمتاد اخلٙمقي زمرومؿ ؾمبٝمف وهق يمألؿمراف   IP Addressيسٚمك  ايمـــ

 9IP – IPX  ايمػموسمقىمقٓت

 - Router   ايمروسمر هق ايمْمبٗمة هذه َمع ويتٔماَمؾ يٖمٜمؿ ايمذى  اجلٜمازHardware  9,   9إصمٜمزة اظمستخدَمة     

 Packet          ,9ايمبٝماٞمات ؾم٘مؾ

 يمٙمجٜماز  MAC Addressويسٚمك   ( Physical Address) َمادي فمٛمقان إفمْماء ووـمٝمٖمتف (Data Link) ايمثاٞمٝمة ايمْمبٗمة -6

 جلٜماز ايمتسٙمسقم زمايمرومؿ سمُمبٝمٜمف ويٚم٘مـ ايمُمب٘مة فمعم اجلٜماز َم٘مان زمتٕمٝمغم يتٕمغم ٓ شمازمت زمٟمٞمف ايمٔمٛمقان هذا ويٚمتاز ايمُمب٘مة فمعم اظمرسمبط

 ايمْمبٗمة هذه سمٗمقم ىمام- اخلٙمقي صمٜماز فمٙمٝمٜما ئمٚمؾ ايمتل اخلٙمقي ؾمب٘مة فمـ ايمٛمٓمر زمٕمض شمازمت يبٗمك ايمذي .(Serial No) اخلٙمقي

 زمقـمٝمٖمة ايمْمبٗمة هذه سمٗمقم ىمام (”Cyclic Redundancy Check “CRC) اظمستٗمبٙمة يمٙمٚمٔمٙمقَمات أطمْماء وصمقد زمٖمحص

 زمٟمن اظمٔمٙمقم همٚمـ „آؿمراف ومبؾ َمـ ايمُمب٘مة اؽمتخدام فمعم يمٙمسٝمْمرة آيمٝمة وضع اي( Media Access Control) وهل َمٜمٚمة

 ايمُمب٘مة اؽمتخدام سمّمٚمـ ؿمرق اجياد ايمرضوري َمـ هم١مٞمف يمذا ايمُمب٘مة، ؿمريؼ فمـ زمٝمٛمٜما همٝمام سمتقاصؾ( أؿمراف) َمستخدَمكم فمدة يمٙمُمب٘مة

  -أطمر فمعم ؿمرف ي٠مشمر نأ دون فاإؿمر مجٝمع ومبؾ َمـ اظمُمؼمىمة

  --: ايمػموسمقىمقٓت    

 LAN protocol : -802.2(llc) – 802.3 (Ethernet )- 802.5 (token ring)- 

 802.11 wireless))- Wan protocol:- ppp – frame relay – ATM – ISDN – hdlc 

 -Switch and Bridge  ايمْمبٗمة هذه َمع يتٔماَمؾ ايمذى اجلٜماز  ,Hardware  9إصمٜمزة اظمستخدَمة     

 Frames               ,9ايمبٝماٞمات ؾم٘مؾ    

 أياً ( transmission media) ايمٛماومؾ زمايمقؽمط اجلٜماز رزمط 9 ووـمٝمٖمتٜما ( Physical Layer) إولم ايمْمبٗمة -7

 َمـ أو( UTP) ىمقازمؾ َمـ أو( Optical fiber) ايمّمقئٝمة إيمٝماف َمـ أىمان ؽمقاء ايمٛماومؾ ايمقؽمط ٞمقع ىمان

 اظمٔمٙمقَمات حتقيؾ( Physical Layer) وـمٝمٖمة- ايمٖمراغ هق ايمٛماومؾ ايمقؽمط ىمان إن ضمتك أو( Coaxial) ىمقازمؾ
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 ايمٛماومؾ ايمقؽمط سمٛماؽمب ٓؽمٙم٘مٝمة او ضقئٝمة او ىمٜمرزمائٝمة إؾمارات إلم( Transmitted Data) ارؽماهلا اظمراد

 Hello      -صحٝمح وايمٔم٘مس ايمٛماومؾ ايمقؽمط ٞمقع سمٛماؽمب( Digital Encoding) اإلؾمارة وؾم٘مؾ

   5V  0V  +5v  +5V  0V       أو              10110011001 <<<<====

  9ARP – COAX – Fiber   ايمػموسمقىمقٓت

      Hardware   9cables – hub – repeater – NIC – connectorإصمٜمزة اظمستخدَمة  

 9Bits   ايمبٝماٞمات ؾم٘مؾ    

 ايمبٝماٞمات  َمرور ذحDATA َمراضمؾ َمـ OSI  9  يمٙمٚمستٗمبؾ ِمؾسم َمـ  اظمرؽمؾ  ضمتك 

 - Applicationايمــ َمرضمٙمة دم ي٘مقن وهذا اَمٝمؾ او زمٔمد فمـ حت٘مؿ زمرٞماَمج او َمتِمٖمح ىمان ؽمقاء ايمػمٞماَمج زمتٖمتح اظمستخدم يٗمقم    -1

 دم وايمتُمٖمغم ايمّمٕمط يتؿ ذيمؽ زمٔمد شمؿ همٝمديق او ٞمص او صقرة اظمٛماؽمب اَمتدادها سمٟمطمذ ضمتك DATAيمٙمبٝماٞمات   ايمتٜمٝمئة فمٚمٙمٝمة يتؿ شمؿ    -2

 -presentation ال َمرضمٙمة

 - سمْمبٝمؼ يم٘مؾ طماصة اسمِمال ومٛماة زمٖمتح session ال َمرضمٙمة سمٗمقم شمؿ -3

 وزمٔمد اظمرؽمؾ اجلٜماز وزمقرت( Well Known Port) اظمستٗمبؾ اجلٜماز زمقرت وزمف TCP Headerايمبٝماٞمات  الم اضاهمة يتؿ شمؿ      -4

 .Transport ال َمرضمٙمة دم وهذا segment ايمداسما سمسٚمك آضاهمة هذه

 وهٛما واظمستٗمبؾ اظمرؽمؾ يمٙمجٜماز IP ايمٝمٜما اضاهمة يتؿ ايمٛمٗمؾ َمرضمٙمة َمـ اظمرؽمٙمة  DATAايمبٝماٞمات Network  9 ايمُمب٘مة َمرضمٙمة وذم     -5

 .packet ايمداسما سمسٚمك

  اظمستٗمبؾ واجلٜماز اظمرؽمؾ زماجلٜماز اخلاص  MAC Addressايمـــ   DATAايمبٝماٞمات  الم اضاهمة يتؿData Link   9 َمرضمٙمة وذم    -6

 -frames سمسٚمك وهٛما

 يمٙمجٜماز سمِمؾ ضمتك ايمُمب٘مة فمػم َمرورا ايمسٙمؽ دم يمتٚمر ىمٜمرزمائٝمة اؾمارات الم  DATAايمبٝماٞمات  سمتحقلphysical 9 ال َمرضمٙمة وذم    -7

 اظمستٗمبؾ

 ايمٔم٘مسٝمة اظمرضمٙمة يتؿ اظمستٗمبؾ اجلٜماز وفمٛمد *

 زمف طماص اٞمف   MAC Addressايمـــ َمـ ايمتٟمىمد همٝمتؿ( data link) ايمثاٞمٝمة ايمْمبٗمة الم آولم ايمْمبٗمة َمـ ايم٘مٜمرزمائٝمة آؾمارات سمِمؾ

 يرؽمٙمٜما شمؿ IP Address  َمـ يتٟمىمد وهٛما( network) ايمثايمثة ايمْمبٗمة الم  DATAايمبٝماٞمات  يرؽمؾ شمؿ  DATAايمبٝماٞمات  فمعم َمـ همٝمحذهمف

 وسمٛمْمٙمؼ  Headerايمـ حيذف شمؿ سمْمبٝمؼ زم٘مؾ اخلاص وايمبقرت TCP  header ال َمـ يتٟمىمد وهٛما  (transport) ايمرازمٔمة  ايمْمبٗمة الم
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ايمبٝماٞمات  اظمستٗمبؾ ايمْمرف همٝمستٙمؿ  Applicationايمــ ظمرضمٙمة شمؿ ايمتٗمديؿ همٚمرضمٙمة  Sessionايمــ َمرضمٙمة َمـ ذيمؽ زمٔمد  DATAٝماٞمات ايمب

DATA  ايم٘مالم هذا ىمؾ سمقضح ايمتايمٝمة وايمِمقرة - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هق احلٗمٝمٗمة احلٝماة دم اظمقصمقد ويم٘مـ ايمٔمٚمٙمٝمة احلٝماة دم وصمقد يمف ويمٝمس همٗمط سمٔمٙمٝمٚمل َمقديؾ  فمـ فمبارة هق ؽمازمٗماً  ذضمف سمؿ َما ىمؾ

TCP\IP Model  (وهل  اطمتِمار  يمــTransmission Control Protocol \Internet Protocol )أرزمع َمـ َم٘مقٞمة هل و 

 ئمتػمهذا و  TCP\IP layer همٜمؿ ايمدارس فمعم يسٜمؾ يم٘مك اوٓ ايمسبع ايمْمبٗمات ذو  OSI ال سمٔمٙمٝمؿ يتؿ يم٘مـ و  ايمتايمٝمة زمايمِمقرة ىمام ؿمبٗمات

  Internet Model ويسٚمك أيّما  زمــ آيم٘مؼموين وايمػميد آٞمؼمٞمت ؾمب٘مة ٓؽمتخدام آؽماد ايمٔمٛمٌم ايّما

 

 

 

 TCP\IP  Modelطبػاتىى(11-12)
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  أن  يمٛمممح  زمٔمض  ايمػموسم٘مقٓتProtocols     اظمقصمقدة  دم  هذه ايمْمبٗماتLayers 

 سمستخدَمٜما وايمتل TCP/IP زمروسمقىمقل زمحاؾمٝمة اخلاصة ايمُمب٘مة ؿمبٗمة هق IP  9       Internet Protocol اإلٞمؼمٞمت زمروسمقىمقل -1

 ىمٚمبٝمقسمر زم٘مؾ اخلاص ايمٔمٛمقان هق( اإلٞمؼمٞمت زمروسمقىمقل فمٛمقان  IP Address)وال- زمبٔمّمٜما يمالسمِمال اإلٞمؼمٞمت فمعم إدوات

 9 زمايمتارم IPايمـ زيتٚمٝم ايمُمب٘مل ايمٛمْماق دم ؾمبٝمف يمف يمٝمس َمتٖمرد فمٛمقان وهق زمُمب٘مة َمتِمؾ

 Packaging ايمرزم وإفمادة ايمرزم ؾمْمر -Routing  2 ايمتقصمٝمف -1

 يمف ايمتٌميح وهذاايمُمب٘مة   ءارصما دم جتقل سمٌميح وئمْمٝمف Packageاٌـ ايمرزَمة فمعم اظمقصمقد ايمٔمٛمقان زمٖمحص يٗمقم Routing همايمتقصمٝمف

 ايمُمب٘مة  داطمؾ ازدضمام سمسبب سمٔمد وملايمرزَمة  سمٙمؽ ذازمت ايمزَمٛمٝمة  ايمٖمؼمة هذه اٞمتٜمت ذاهم١م (TIME TO LIVE)حمدده َمدة

 Tokenاٌـ ؾمب٘مة َمثؾ اظمختٙمٖمة ايمُمب٘مات اٞمقاع زمٔمض زمكم ايمتقيمٝمػ دم سمستخدم Packaging ايمرزم وإفمادة رزمايم سمُمْمغم ايمـ وفمٚمٙمٝمف,

Ring و Ethernet اٌـ َما يُمبف  زمسببToken Ring   َمره جتٚمٝمٔمٜما إفمادة شمؿ سمُمْمغمها وصمب يمذيمؽ آؾمارات ٞمٗمؾ دم ؽمٔمة َمـ 

     -اطمرى

 ايمٔمٛماويـ وهل( FQDN) ضمرهمٝمة أو 212.26.66.3َمثؾ( TCP/IP Address) رومٚمٝمة إَما يمٙم٘متازمة ؿمريٗمتكم IP ايمـ فمٛمقان ويم٘مؾ 
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 ايمٔمٛمقان همٛم٘متب ضمٖمٓمف يمِمٔمقزمة ويم٘مـ ايمرومٚمل هق احلٗمٝمٗمل وايمٔمٛمقان ftp.reeef.com/vb/new َمثؾ اظمتِمٖمحات دم فمادة ٞم٘متبٜما ايمتل

 -يمف اظمْمازمؼ ايمرومٚمل ايمٔمٛمقان إلم احلردم ايمٔمٛمقان سمرمجة يتؿ داطمٙمٝماً  ايمُمب٘مة دم ويم٘مـ احلردم

 زمتٚمرير ايمػموسمقىمقل هذا يٗمقم( Transfer Control Protocol) اطمتِمار( TCP      9) زمايمٛمٗمؾ ايمتح٘مؿ زمروسمقىمقل -2

 -َمٖمٜمقَمة وأهنا ايمرؽمايمة وصقل َمـ ايمتٟمىمد فمـ َمس٠مول وهق IP اإلٞمؼمٞمت زمروسمقىمقل إلم اظمٔمٙمقَمات

اظم٘مقٞمة  اظمٙمٖمات ٞمٗمؾ دم Hypertext Transfer Protocol  هق اطمتِمار  يمـ( HTTP9) ايمتُمٔمبل ايمٛمص ٞمٗمؾ زمروسمقىمقل -3

 سمرَمٝمز يمٕمة ، Hyper Text Markup Language اطمتِمار هق    HTML  ايمـ صٖمحات َمثؾ إٞمؼمٞمت وصٖمحات يمٙمٚمقاومع

 يم٘مٛمٜما ايمبٛمٝمة، يمتٔمريػ همٗمط أصالً  سمستٔمٚمؾ ىماٞمت- واإلٞمؼمٞمت بيايمق َمستٛمدات يمقصػ اؽمتٔمامهلا يتؿ زمٛمٝمقية يمٕمة- ايمتُمٔمبٝمة ايمٛمِمقص

 أطمرى، ىمثغمة وسمٖماصٝمؾ ايمتُمٔمبٝمة وآرسمباؿمات وايمٛمِمقص وايمرؽمقم اخلْمقط ذيمؽ دم زمام ايمٔمٛماس، وَم٘مان واظمٓمٜمر ٛمٝمةايمب سمٔمرف أن

 ايمؼمَمٝمز يمٕمة  .  Standard Generalized Markup Language                اطمتِمار SGML) م همرفمٝمة جمٚمقفمة وهل

 َمقصمقدة رزمط ٞمٗماط فمعم يّمٕمط اظمستخدم ايمٔمٛم٘مبقسمٝمة، ايمُمب٘مة وشمائؼ فمػم ايمتِمٖمح اظمٚم٘مـ َمـ جتٔمؾ وؽمٝمٙمة وهل(- ايمٗمٝماؽمٝمة ايمٔمٚمقَمٝمة

 -آطمر صمٜماز فمعم َمقصمقدة ىماٞمت يمق ضمتك ايمقشمٝمٗمة سمٙمؽ إلم ايمذهاب َمـ يٚم٘مٛمف مما ايمٔمٛم٘مبقسمٝمة ايمُمب٘مة وشمٝمٗمة فمعم

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٞمْماوماً  FTP ؿيدفم …اظمٙمٖمات إرؽمال زمرسمقىمقل،  File Transfer Protocol اطمتِمار( FTP    9) اظمٙمٖمات ٞمٗمؾ زمروسمقىمقل -4

 -ايمثٛمائل وايمتٛمسٝمؼ ASCII و EBCDIC َمٛمٜما -  اظمٙمٖمات إرؽمال وسمٛمسٝمٗمات أٞمقاع َمـ
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 إٞمؼمٞمت فمػم ايمبٝماٞمات ىمتؾ يمتبادل وؽمٝمٙمتكم إضمدى Point-to-Point Protocol( PPP        9) ٞمٗمْمة إلم ٞمٗمْمة زمروسمقىمقل -5

 -ايمتْمقير حتت يزال وٓ إطمْماء وسمِمحٝمح ٙمبٝماٞماتيم ضٕمط وؽمٝمٙمة يقهمر(   9SLIP ) هل إطمرى ايمقؽمٝمٙمة اهلاسمػ طمْمقط زمقاؽمْمة

 سمقهمغم ذىمة ىمٚمبٝمقسمر دم رؽمائٙمف زمتخزيـ يمٙمٚمستخدم يسٚمح Post Office Protocol( POP         9) ايمػميد َم٘متب زمروسمقىمقل -6

 -POP3 و POP2 و POP ايمٛمٓمام هلذا ؿمبٔمات شمالث وهٛماك زمٔمد، همٝمام زماؽمؼمصمافمٜما يٗمقم ىمل اخلدَمة

 يستخدم زمروسمقىمقل هق Serial Line Internet Protocol( SLIP          9) اظمتسٙمسؾ اخلط وذ آٞمؼمٞمت زمروسمقىمقل -7

 يستخدم طمدَمة زمٚمقهمر آرسمباط فمٛمد فمادة- اهلاسمػ ىمدوائر Serial Lines َمتسٙمسٙمة طمْمقط فمعم IPاإلٞمؼمٞمت زمروسمقىمقل يمتُمٕمٝمؾ

 -SLIP أو PPP إَما

 -إصمٜمزة زمكم اإليم٘مؼموين ايمػميد يمٛمٗمؾ ستخدمي زمروسمقىمقل( SMTP  9)  ايمبسٝمط ايمػميد ٞمٗمؾ زمروسمقىمقل -8

 واجياد IP زمروسمقىمقل فمٛمقان حتديد فمـ َمسئقل( Address Resolution Protocol -ARP) ايمٔمٛماويـ سمرمجة زمروسمقىمقل -9

 آسمِمال ؿمٙمب اؽمتالم فمٛمد IPايمـ يٗمقم اذ Destinationيمٙمـ ايمُمب٘مة دم اظمقصمقد MAC فمٛمقان ؽمتخدامزما Destinationايمـ

 فمـ زمايمبحث ARPايمـ ايمػموسمقىمقل يٗمقم شمؿزمايمُمب٘مة   ايمٔمٛمقان هذا َم٘مان فمـ وزمسٟميمة ARPايمـ طمدَمة الم همقرا تقصمفي َما زمحاؽمب

 الم IPايمـ زمتقصمٝمف ARPايمـ يٗمقم(  زمٔمٝمده ؾمب٘مة دم) زمٔمٝمد احلاؽمب ىمان هماذا يمٙمٔمٛمقان دومٝمٗمة طمريْمة ومدم وصمدة هم١مذا ذاىمرسمف دم ايمٔمٛمقان

 MAC ايمٖمٝمزيائل ايمٔمٛمقان فمـ يبحث ضمتك ARPيمـ ايمْمٙمب زمتسٙمٝمؿ اظمقصمف هذا يٗمقم ذيمؽ زمٔمد شمؿ ROUTERايمـ اظمقصمة فمٛمقان

Address ايمـ يمرومؿIP . 4- ايمُمب٘مة واصمٜمة ؿمبٗمة (Network INTERFACE LAYER  )ايمبٝماٞمات وضع فمـ َمسئقيمف 

 مجٝمع فمعم حتتقي , Destination اظمستٗمبٙمة اجلٜمة َمـ َمٛمف واؽمتٗمباهلا(  Network MEDIUM)ايمُمب٘مة وؽمط دم ارؽماهلا اظمراد

 زمروسمقىمقٓت فمعم حتتقي ,-  ايمُمب٘مة زمْماومات ، اظمقصالت آؽمالك،9  َمثؾ ايمُمب٘مة دم آصمٜمزة زمرزمط اخلاصة وايمتقصٝمالت آصمٜمزة

 (( ATM -Ethernet -Token Ring  Port Addresses (( زمروسمقىمقل َمثؾ ايمُمب٘مة دم ايمبٝماٞمات ارؽمال ىمٝمٖمٝمة حتدد
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 IP ايمـ فمٛماويـ إلجياد IP ايمـ زمقاؽمْمة  يستخدم  RARP - Reverse Address Resolution Protocol  :زمروسمقىمقل  -10

 -احلاؽمب ؾمب٘مة زمْماومة طمالل َمـ إصمٜمزة فمٛماويـ فمعم افمتامداً 

 ايمُمب٘مة داطمؾ ايمتقصمٝمف فمٚمٙمٝمة فمـ اظمسئقل وهق BGP Protocol إٞمؼمٞمت ؾمب٘مة دم اظمستخدَمة ايمػموسمقىمقٓت اهؿ َمـ -11

 digital cert اؽمتخدام ؿمريؼ فمـ اظمستٗمبؾ و اظمرؽمؾ زمكم َمـآ اسمِمال فمٚمؾيدفمؿ   https زمروسمقىمقل -12

 يمٙمٚمستخدم ويسٚمح يقٞم٘مس فمعم اظمٙمٖمات يمتبادل آهمؼمايض ايمػموسمقىمقل هق(NFS) Network File System 9زمروسمقىمقل   -13

 - يمٙمٚمٙمٖمات زمايمقصقل ايمبٔمٝمد

 ومبؾ َما ٞمٓمٚمةأ َمع ئمٚمؾ وىمان إصمٜمزة زمكم يمٙمتقاصؾ يستخدم زمروسمقىمقل هقNETBIOS NAME 9زمروسمقىمقل   -14

 -  TCP/IP  اؽمتخدام سمؿ 2000 ويٛمدوز زمداية َمع ويم٘مـ 2000ويٛمدوز

  َمع اظمثال ؽمبٝمؾ فمعم ويستخدم زمٔمد فمـ اسمِمال زمٔمٚمؾ يسٚمح زمروسمقىمقل هق:  RPC Remote Procedure Callزمروسمقىمقل  -15

 - Outlookايمـــ

 -  إل ىمٝمق آس ؽمغمهمر وزمكم اظمستخدم كمزم اسمِمال يمت٘مقيـ َماي٘مروؽمقهمت أٞمٓمٚمة فمعم يستخدم زمروسمقىمقل هق :SQL زمروسمقىمقل  -16

 َمثال وصقهلا َمـ ايمتٟمىمد دون ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ زمٔمٚمٙمٝمة يٗمقم زمروسمقىمقل همٜمق  ( UDP  User Datagram Protocol) زمروسمقىمقل  -17

 -ايمٛمت فمعم وايمتٙمٖمزيقن آذافمة حمْمات او ايمٖمٝمديق َمٙمٖمات ذيمؽ فمعم

 -اظم٠مَمٛمة ايمبٝماٞمات يمٛمٗمؾ ايمبٝماٞمات غميمتُمٖم   يستخدمSSL - Secure Sockets Layer   9زمروسمقىمقل  -18

 -اإليم٘مؼموين ايمػميد واؽمؼمصماع يمتخزيـ يستخدم:   IMAP - Internet Message Access Protocolزمروسمقىمقل  -19

 -أرم احلاؽمب أصمٜمزة زمكم( ايمسافمة) ايمقومت ظمزاَمٛمة  يستخدم:  NTP - Network Time Protocol زمروسمقىمقل  -20

 ٕصمٜمزة IP فمٛماويـ يمتخِمٝمص يستخدم:   DHCP - Dynamic Host Configuration Protocolزمروسمقىمقل  -21

 -آسمِمال ؾمب٘مة دم أرم احلاؽمب

 -أرم احلاؽمب ؾمب٘مات إلدارة يستخدم: SNMP - Simple Network Management Protocol   زمروسمقىمقل -22

 اظمستخدَمكم لضمق اظمٔمٙمقَمات جلٚمع يستخدم :   LDAP - Lightweight Directory Access Protocol   زمروسمقىمقل -23

 -اإلٞمؼمٞمت َمـ اإليم٘مؼموين ايمػميد فمٛماويـ و

 -ايمُمب٘مة دم إطمْماء َمٔماجلة فمعم يٗمقم  :   ICMP - Internet Control Message Protocol   زمروسمقىمقل -24

 -ايمُمب٘مة َمـ أرم احلاؽمب سمُمٕمٝمؾ يمبدء:  BOOTP - Boot Protocol   زمروسمقىمقل -25

 -اخلاصة ايمُمب٘مات زمكم اسمِمال ومٛماة إلفمداد   يستخدم :PPTP - Point to Point Tunneling Protocol   زمروسمقىمقل -26
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 Packetفمٛمد سمٔماَمٙمؽ  َمع  أي  صمٜماز  َمقصمقد  دم  ايمُمب٘مة  فمعم  ايم٘مٚمبٝمقسمر  أو  اؽمتخداَمؽ زمراَمج  طماصة  يمتٔمٙمؿ  ايمُمب٘مات َمثؾ  زمرٞماَمج  

Tracer 7.3 كم َمقصمقد  داطمؾ  ايمُمب٘مة  وَمـ  هذه ايمرَمقز  ىمام  دم  ايمِمقرة  ايمتايمٝمة 9 هم١من  أنمٙمب  ايمػماَمج  سمستخدم  رَمقز  سمرَمز  الم  صمٜماز َمٔم 

 

 

 

 

 

 

 

 ايمٗمادَمة الم  هٛما  ٞم٘مقن  ومد  اٞمتٜمٝمٛما  َمـ  اجلزء  ايمٛمٓمري  اخلاص زمايمُمب٘مات  وٞمٛمتٗمؾ  الم  اجلزء  ايمٔمٚمقم ايمذي  ؽمقف ٞمتْمرق  ايمٝمٜما  دم ايمقضمدة 

 إن ؾماء اهلل  -  

 Network Deviceأوػوناتىىأجؼزةىىالذبكظىىى(11-13)
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 تزكية الشثكح   و  خطىاخ جتهيز 

Making Networks 

ِٕٙذط  اٌسبعٛة  ٘ٛ  ِٓ  ٠مف  خٕت اٌٝ  خٕت ِغ  ِٕٙذط  

اٌشجىبد  ١ٌزُ  ثٕبء اٌشجىخ  ٚفك  ِؼب١٠ش  ٚرٕغ١ك ٚرؼبْٚ  

ٝ  و١ف١خ  ثٕبء  ِسذد  ..ٌٙزا  عٛف  ٔزطشق  فٟ  اٌٛزذح  اٌ

شجىخ  ِس١ٍخ  صغ١شح  ..  ٔزؼشف  ِٓ  خالٌٙب  ػٍٝ  أعبع١بد  

 ثٕبء  اٌشجىخ  ٚو١ف١خ  ػٍّٙب  .. 
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ؾمب٘مة  أن  سمْمرومٛما  الم  صمزء  ىمبغم  َمـ  ايمُمب٘مات     --ىمان  ٓ  زمد  َمـ  صمزء فمٚمقم  ٞمممح همٝمف  زمٛماء  ؾمب٘مة  َمـ ايمِمٖمر  --  الم أن ٞمِمؾ  الم   زمٔمد

 َم٘متٚمٙمة  ٞمستْمٝمع  َمـ  طمالهلا أن ٞمبٛمل أي ؾمب٘مة  أي ىمان  ضمجٚمٜما  زمٔمد  ذايمؽ   --   وهلذا  طمِمِمٛما  هذه  ايمقضمدة  هلذا  ايمٕمرض  ---  

ايمُمب٘مات  وضمتك  َمٜمٛمدؽمكم ايم٘مٚمبٝمقسمرات  ظما  جيدو  َمـ ٞمتائج همٔمٙمٝمف  ضمٗمٝمٗمٝمة  فمعم   هٛمدؽمة فمُماق مجٝمع جيدها ايمتل اظمتٔمة  هل ايمُمب٘مات رىمٝمبسم

 يٛمتٜمك فمٛمدَما سمبدأ وـمٝمٖمتف ايمُمب٘مة َمدير ان ضمٝمث أو َمٜمٛمدس  ايمِمٝماٞمة  ايمُمب٘مات َمٜمٛمدس وزمكم ايمُمب٘مة َمدير زمكم سمٖمرق ايمتل وهكايمُمب٘مة  

 هلا اهلل زم١مذن هٛما اسمْمرف همسقف زمٛمٖمسؽ ؾمب٘مة زمبٛماء سمٗمقم ىمٝمػ سمٔمرف ان سمقد ىمٛمت ان هلذاايمُمب٘مة  وزمٛماء  سمرىمٝمب دم فمٚمٙمف َمـ ٘ماتايمُمب َمٜمٛمدس

  - آؽمتٝمٔماب يمٝمسٜمؾ َمٛمٓمٚمة طمْمقات دم  يمؽ اوصمزها وؽمقف

 

 راضمؾ   هل  ىمايمتارم  9   يمٔمٚمؾ  أي  ؾمب٘مة ٞماصمحة  ٓ  زمد  َمـ  َمراضمؾ  متر  هبا  زمايمؼمسمٝمب واضمدة  سمٙمق  إطمرى    وهذه  اظم

 (- اظمٔمدات ذاء –د          ايمتخْمٝمْمل ايمرؽمؿ –ج            اظم٘مان َمٔمايٛمة –ة         اظمٔمٙمقَمات مجع -أ     ) آفمداد   َمرضمٙمة  -1

 (- إصمٜمزة – همرات ايمسغم – آٞمؼمٞمت طمط – Switchesايمـــ – آؽمالك)  Hardware  اهلاردوير زمٛماء   -2

 (- إطمرى ايمتْمبٝمٗمات – ايمدوَمكم – ايمقيٛمدوز)   Software  ايمػمجمٝمات زمٛماء  -3

 ايمٔمٚمؾ وَمستقى ايمممىمة ٞمُماط فمـ )أو  َمٗماهل اإلٞمؼمٞمت ( ايمممىمة أصحاب َمـ ٞمٖمٜمؿ ان فمٙمٝمٛما اظمرضمٙمة هذه 9 دم  اظمٔمٙمقَمات مجع , أ

 اظمٙمٖمات َمُمارىمة همٗمط هق ٝمٜماهم اظمْمٙمقب ايمُمب٘مة سم٘مقن ان اظمٚم٘مـ همٚمـ---  ايمُمب٘مة َمـ اظمْمٙمقب هق َما ٞمٔمرف يم٘مك زمف ايمبدء اظمتقومع

 فمممة فمـ يزيد ٓ إصمٜمزة فمدد ىمان ان طمِمقصا سم٘مٖمك وهك--- إٓ يمٝمس workgroup ؾمب٘مة فمٚمؾ اظمْمٙمقب زمٚمٔمٛمك وايمْمازمٔمات

 ايمٔمديد ايمممىمة دم ايمٔمٚمؾ يتْمٙمب و َمقـمػ شمالشمكم او فممميـ فمـ يزيد َمثال اظمقـمٖمكم وفمدد ة ىمبغم ايمممىمة ىماٞمت ضمايمة دم اَما---  اصمٜمزة

 -ايمُمب٘مة دم ايمتح٘مؿ فمٙمٝمٛما ويسٜمؾ َمرىمزية آدارة سم٘مقن يم٘مك domain دوَمكم فمٚمؾ همٝمتْمٙمب هذه ضمايمتٛما دم ىمام ايم٘مبغمة اَمجايمػم َمـ

 اسمٖمٗمت هلذا صمٜماز  20 اظمرىمز  دم إصمٜمزة   وفمدد هق  َمٗمٜمك  أٞمؼمٞمت   اظمرىمز  ان فمرهمٛما اظمرىمز  اصحاب َمع صمٙمسٛما ان وزمٔمد هذا َمثايمٛما وذم

 ,9 ايمُمب٘مة يمبٛماء إسمٝمة اظمتْمٙمبات فمعم اظمٗمٜمك  اصحاب َمع

       File Serverحلٖمظ اظمٙمٖمات    ؽمغمهمر صمٜماز   -2-                                                      اٞمؼمٞمت طمط -1

 - ACCESS POINT صمٜماز -5        ىمٚمبٝمقسمر صمٜماز panel-        4- 22 ايمباٞمؾ+   Switch ايمرئٝمز ايمسقيتش   -3  

 ىIntroductionمػدمظىى(12-1)

 ىى Network building Steps مراحلىىبناءىىالذبكظى(12-2)
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 َمٔمايٛمة هل ايمثاٞمٝمة هماخلْمقة َمبدئٝمة زمِمقرة اظمْمٙمقب هق َما َمٔمٜمؿ وضمدد آدارة َمـ اظمٔمٙمقَمات زمجٚمع ومٚمت زمٔمد آن اظم٘مان 9  ايٛمةَمٔم , ب

 همٔمال ايمالزَمة آصمٜمزة اظمٔمدات ضمجؿ اظم٘مان ؽماسأ فمعم حتدد ويم٘مك يمٙمٛمُماط اظم٘مان َمالئٚمة َمدى بطزمايمّم حتدد ان سمستْمٝمع يم٘مك اظم٘مان

 - اظم٘مان َمٔمايٛمة فمٛمد َمرافماهتا فمٙمٝمٛما ايمٛمٗماط َمـ جمٚمقفمة وهٛماك--- يمٙممماء

 آسمٖماق همٔمٙمٝمؽ ايمبٛماء َمرضمٙمة دم َمازالاظمٗمٜمك  ىمان همٙمق---ؾمب٘مة زمف يمٝمس ويم٘مـ صماهزاظمٗمٜمك  ام ايمبٛماء َمرضمٙمة دم َمازالَم٘مان اظمٗمٜمك  هؾ -1

 اَما اظمُماىمؾ فمـ وزمٔمدا اؽمتٗمرار اىمثر ذاه ٓن احلائط زمداطمؾ سم٘مقن يم٘مك ايم٘مٜمرزماء سمرىمٝمب اشمٛماء ايمُمب٘مة ىمقازمؾ متديد يمٔمٚمؾ ايم٘مٜمرزمائل َمع

 وؽمٙمؽ ايمُمب٘مات ىمقازمؾ سم٘مقن ٓ ان َمرافماة َمـ ٓزمد ويم٘مـ اظمقاؽمغم اؽمتخدام فمٙمٝمؽ همٜمٛما ؾمب٘مة زمف ويمٝمس زمايمٖمٔمؾ َمبٛمكاظمٗمٜمك  يمقىمان

 - فمٙمٝمٜما سمُمقيش وحيدث ايمُمب٘مة ىمازمؾ دم ايمبٝماٞمات فمعم هذا ي٠مشمر ٓ يم٘مك زمٔمض َمع َماؽمقرة دم ايم٘مٜمرزماء

 َمـ َمٛماؽمبة َمساهمة فمعم سم٘مقن ان وَمرافماة ايم٘مٜمرزماء همٝمش زمجاٞمبٜما و ايمُمب٘مة    Nodeايمٛمٗماط   أَماىمـ يمٙم٘مٜمرزمائل حتدد ان له ٞمٗمْمة شماين -2

 -أصمٜمزة  ايم٘مٚمبٝمقسمر 

 ايمسغمهمرات واصمٜمزة آٞمؼمٞمت طمط زمايمْمبع ؽمٝم٘مقن وهبا)أذا  ىمان  ايمؼمىمٝمب  يمٙمممىمة  َمٔمٝمٛمة  (  يمٙمسغمهمرات اظمخِمِمة ايمٕمرهمة حتديد -3

 فمعم آؽمالك سمقزيع ؽمٝمتؿ َمٛمٜما ٓن ايمممىمة َمـ َمتقؽمط َم٘مان دم آَم٘مان ومدر سم٘مقن ان ايمسغمهمر نمرهمة اطمتٝمار فمٛمد رافمكوي وايمسقيتش

 فمايمٝمة ؽمخقٞمة سمِمدر وزمايمْمبع ؽمافمة 24 فمٚمؾ سمتْمٙمب زمْمبٝمٔمتٜما ايمسغمهمرات ٓن اظمٛماؽمبة ايمػمودة  درصمة َمرافماة َمـ ٓزمد وايّما ىمٙمٜما ايمممىمة

أَما  أذا  ىمان  همٗمط يمٙمٚمٗمٜمك اإلٞمؼمٞمت  همٝمجب  فمٙمٝمؽ  حتديد    -ايمٛمقاهمذ فمـ زمٔمٝمدة ايمسغمهمرات نمرهمة سم٘مقن نا ويٖمّمؾ فمارم سم٘مٝمٝمػ يتْمٙمب هلذا

 َم٘مان  وضع  ايمسقيتش  وَم٘مان  وضع  اظمقدم   وايمسغمهمر  ونمايمبا  ايمسغمهمر يقضع  دم  اظم٘مان  ايمذي  جيٙمس  فمٙمٝمف  صاضمب  اظمٗمٜمك  -  

 ىمؾ ٞمّمع ان آن همٔمٙمٝمٛما اظم٘مان زمٚمٔمايٛمة وومٚمٛما اظمْمٙمقزمة ايمُمب٘مة فمـ ايمالزَمة اظمٔمٙمقَمات ٚمعزمج ومٚمٛما ان وزمٔمد آن 9 ايمتخْمٝمْمل   ايمرؽمؿ , ت

 فماَمؾ سم٘مقن يم٘مك وايّما َمٛمٓمٚمة وزمِمقرة ارسع وسم٘مقن ايمُمب٘مة زمٛماء فمٚمٙمٝمة اٞمٖمسٛما فمعم ٞمسٜمؾ يم٘مك وذيمؽ ختْمٝمْمل رؽمؿ ؾم٘مؾ فمعم هذا

 هل  9    اظمجال هذا دم اَمجايمػم أؾمٜمر وَمـ-  همٝمٜما فمْمؾ اي صٝماٞمة فمٛمد ذيمؽ زمٔمد ايمُمب٘مة ظمدير َمسافمد

1- Microsoft Visio         -2- Smart draw        3- Edraw network        4- Cute draw 

 -ايمروفمة دم نماية اَم٘ماٞمٝمات َمـ زمف ظما smart draw زمرٞماَمج فمعم ايمٔمٚمؾ اهمّمؾ ؾمخِمٝما ويم٘مٛمك ؾمٜمرإ هؿ وايمثاين آول ويم٘مـ

 زمممىمة IT ومسؿ دم َمقـمػ ىمٛمت ويمق يمديؽ صماهزة إدوات ان ايمتٟمىمد همٔمٙمٝمؽ ؾمب٘مات همٛمك تىمٛم يمق,9 ايمُمب٘مة زمٛماء َمٔمدات جتٜمٝمز   , ث

 يم٘مك واطمرى زمؽ طماصة ىمٔمدة َمٔمؽ َمتقهمرة سم٘مقن ان ٓزمد ادوات هٛماك ان َمٔمرهمة فمٙمٝمؽ ويم٘مـ - زمتقهمغمها آدارة َمـ ايمْمٙمب همالزمد

 -ايمُمب٘مة هبا جتٜمز
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1- Crimping tool    وؾم٘مٙمٜما زمبٔمض آصمٜمزة يمتقصٝمؾ صماهز ايمسٙمؽ ي٘مقن يم٘مك ايمُمب٘مة ؽمٙمؽ( )يم٘مبس  يمتٟمريج سمستخدم وهك 9 إرج 

 -زمايمِمقرة ىمام

 

 

 

 

 فمبارة وهق  ححٝمصزمُم٘مؾ   سمٟمرجيف سمؿ ايم٘مازمؾ ان يمٙمتٟمىمد سمستخدم Network  tester  9أو  Cable  tester  ايم٘مٝمبؾ اطمتبارصمٜماز  -2

 ؽمٙمؽ ىمؾ ان ىمدو يتٟم  اينايمث يمٙمجزء اؾمارة و  يبٔمث   ايمتٟمريج ومٚمت  زمٔمٚمٙمٝمة    َما زمٔمد ايمسٙمؽ زمداية فمقم ومْمٔمة زمؼمىمب ومْمٔمتكم َمـ صمٜماز فمـ

 وفمٙمٝمؽ صمٝمد َمقصؾ نمغم ايمسٙمؽ هذا انئمٛمل   همٜمذا سميضء مل ايمثامٞمٝمة َمـ ايمٙمٚمبات اضمد همٙمق---- زمُم٘مؾ  صحٝمح  صؾَمق اؿمراف 8ــ ايم َمـ

 -صمديد َمـ سمٟمرجيف افمادة

 

 

 

 

3- Wire striper UTP, 9ايمسٙمؽ سمٗمْمع ٓ هنإ ايم٘مثغم يٖمّمٙمٜما اداة وهك ايمتٟمريج ةفمٚمٙمٝم فمٛمد ايمُمب٘مة ىمازمؾ يمتٗمُمغم سمستخدم وهك 

 -ايم٘مازمؾ زمداطمؾ ايمذي  اظمٙمقن

 

 

 ىى Network Toolsاألدواتىىالمتطلبظىىلبناءىىالذبكظى(12-3)
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4- Cable cutter 9ومد وايمبٔمض ايمتٟمريج فمٚمٙمٝمة اشمٛماء ايم٘مازمؾ زمداطمؾ َما آزمٝمض ايمسٙمؽ وطماصة ايمسٙمؽ يمتٗمْمٝمع صمٝمدة اداة وهك 

 -ايمٔمادي اظمٗمص يستخدم

 

 

 

 

5- RJ45 , وصالت يٗمازمٙمٜما- اظمٔمٙمقَماسمٝمة يمٙمُمب٘مات ايمرازمْمة الكإؽم دم اظمستٔمٚمٙمة ايمٛمٜمايات هل RJ11 ايمثازمت اهلاسمػ ؾمب٘مات دم- 

 (.Code of Federal Regulations) يمٙمتٛمٓمٝمؿ أَمري٘مل ارم همدير رَمز متثؾ وايمتل    RJ((Registered Jack ايمتسٚمٝمة

 -حمدد  ؽمٛمممضمف  ٓضمٗما   ة وهمٗما يمٛمٓمامروازمط ىمٜمرزمائٝمة- هاسمف ايمروازمط ايمثامٞمٝمة َمٙمقٞمة فماد 8سمتٚمٝمز زماضمتقائٜما فمعم  RJ45 ٚصٍخ
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6- Impact punch down tool     9ايمٛمقد سمٟمريج فمٚمٙمٝمة اشمٛماء ايمُمب٘مة ىمازمؾ فمعم يمٙمّمٕمط سمستخدم وهك Node صمدا َمٜمٚمة وهك- 

 

 

 

 

7- Screw driver9 (اظمٖمؽ) , يمديؽ سمقاهمرهؿ َمـ ٓزمد صٙمٝمبة َمٖمؽ او فمادى َمٖمؽ ىمان ؽمقاء َمٜمٚمة اظمٖم٘مات- 

 

 

 

 

 ظمٔمدات  ايمتل  جيب  أن حيٚمٙمٜما  َمٜمٛمدس  ايمُمب٘مات  ---  أَما  أن  همٛمقاصؾ  َما ٞمحتاصمف  َمـ أؾمٝماء  يمبٛماء  ايمُمب٘مة  9 هذه  هل  ا

8- Face plate , أو  ايمسقيتش  يمٙمباٞمؾ َمقصؾ احلائط داطمؾ إول ايمسٙمؽ -زمبٔمض ؽمٙم٘مكم رزمط هدهمٜما هل ايمبساؿمة زمٚمٛمتٜملSwitch  

 أو اجلاك    -   Nodeوايمذي ٞمسٚمٝمف  زمٗمازمض  ايمٛمقد   -يمٙم٘مٚمبٝمقسمر اظمقصؾ وهق احلائط طمارج ايمثاين وايمسٙمؽ
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9- Node    أو اجلاكUTP Keystone Jack 9ال دم سمرىمب ايمتل ايمٗمْمٔمة وهك face plate زم٘مازمؾ َمقصٙمة سم٘مقن وهك اخلٙمػ َمـ 

قيتش  َمباذسمًا  دون  احلاصمة الم ايمباٞمؾ  أذا أو  يقصؾ  الم  ايمس  يمٙمُمب٘مة ايمرئٝمز زمايمسقيتش آطمر هق اظمقصٙمة  باٞمؾايم ذم آطمر ؿمرهمف َمقصؾ

 -ىماٞمت  ايمُمب٘مة  صٕمغمة  

 

 

 

 

 RJ45 َمٗمبس ويستخدم Unshielded Twisted Pair هق اظمحٙمٝمة ايمُمب٘مة دم اظمستخدم ايم٘مازمؾ ٞمقع  : UTPايم٘مٝمبؾ   -10

Connector-    همئة هل واؾمٜمرها اظمحٙمٝمة ايمُمب٘مات ف  اظمستخدَمة ايم٘مازمالت اٞمقاع اهمّمؾ و cat 5e & cat 6- اٞمقاع اهمّمؾ و 

 -ايمِمٛمع زمٙمد ايم٘مازمؾ فمعم َم٘متقب وؽمتجد ايمتٟمريج فمٚمٙمٝمة دم فمٙمٝمؽ ؽمٜمؾ همٜمق ايّما آَمري٘ماين   هق ايمِمٛمع زمٙمد ضمسب ايم٘مازمالت

 

 

 

 

11-  *****Patch  panelهمٝمٜما ايمُمب٘مة ىمقازمؾ ىمؾ سمٛمتٜمل ضمٝمث ايمُمب٘مة دم َمرىمزية ٞمٗمْمة سمُم٘مؾ " وايمتّسقية ايمتجٚمٝمع يمقضمة " 9 سمسٚمك 

 ايمُمب٘مة ٞمٗماط ىمؾ ٕن ، زمايمذات اهلٝم٘مٙمٝمة هذه ظماذا ، star-topology سمٗمٛمٝمة   سمستٔمٚمؾ ايمتل ايمُمب٘مة دم واظمرىمزية إؽماؽمٝمة يمٛمقاةا أي إهنا ،

 HUBهل  نمايمباً  َمرىمزية ٞمٗمْمة إلم سمٛمتٜمل ، طمادم أصمٜمزة أو ؿمازمٔمات أو ىمٚمبٝمقسمر أصمٜمزة َمـ ؽمقاء ، ايمٛمقع هذا َمـ هٝم٘مٙمٝمة دم سمرزمط ايمتل

/Switch / Router . ال وزمكم زمٝمٛمٜما سمقصؾ وهك Face Plate ايمٛماضمٝمة َمـ وسمقصؾ احلائط زمداطمؾ ايمتل ايم٘مازمالت ؿمريؼ فمـ 

 ايمسقيتش- َمع إطمرى
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12- Access point- ايمالؽمٙم٘مٝمة زمايمُمب٘مة ايمسٙم٘مٝمة ايمُمب٘مة وصؾ هق آؽماؽمٝمة وـمٝمٖمتف ويم٘مـ خمتٙمٖمة اؾم٘مال يمف زمقيٛمت آىمسس صمٜماز - 

  ,9 هل زمقيٛمت آىمسس ذاء فمٛمد آفمتبار دم وضٔمٜما جيب ايمتل اظمٔمايغم أهؿ وَمـ

       -اإلفمداد ؽمٜمقيمة -3                       -ورسفمتٜما آؾمارة ٞمقع -2                               -ايمبث ومقة -1

 - زمقيٛمت إىمسس ومقة - 5                                          - يمٙمتٕمٝمغم ومازمٙمة اٞمتٝمٛمات وصمقد -4

 

 

 

 

13- Switches    9 ايمبٝماٞمات رزمط ؿمبٗمة دم ايمسقيتش يٗمع و - واضمده ؾمب٘مة دم سمٔمٚمؾ ايمتل آصمٜمزة رزمط هق ايمسقيتش دم وـمٝمٖمة اهؿ Data 

Link Layer- , 3 وايّما ؽمٝمس٘مق هل آن اظمٔمروهمة ايمسقيتش  اٞمقاع اؾمٜمر َمـcom - اظمٛماهمذ  فمدد َمرافماة َمـ ٓزمد وPorts  

 حتسكم يٖمّمؾ ىمبغمة ايمُمب٘مة ىماٞمت ىمٙمام زمف - و اظمقصٙمة ايمُمب٘مة دم  Nodeايمٛمٗماط   فمدد َمع ايمُمب٘مة دم ايمرئٝمز ايمسقيتش اظمقصمقدة   دم 

 - ايمسقيتش ٞمقفمٝمة
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 يمػمٞماَمج ؽمغمهمر ٞمريد يمق همٚمثال ايمسغمهمر هذا وـمٝمٖمة هق َما آول ٞمٔمرف ان ٓزمد ايمسغمهمر ذاء فمٚمٙمٝمة اشمٛماء ,Serverايمسغمهمرات  -14

   يمٝم٘مقن َمثال ؽمغمهمر ذاء سمريد ىمٛمت يمق اَما----  ايمػمٞماَمج هذا فمٙمٝمف ئمٚمؾ ايمذى اظمثارم  يمٙمسغمهمر ٙمباتاظمتْم ايمػمٞماَمج هذا َمع همستجد سمْمبٝمٗمل

Domain  Controller  ايمُمب٘مة دم ؽمتٔمٚمؾ ايمتل آطمرى ايمػماَمج فمعم ايّما و ايمُمب٘مة دم يمديؽ اظمستخدَمكم فمدد فمعم يتقومػ همٜمٛما 

 -  active directory َمع integrate زمِمقرة سمٔمٚمؾ َمجايمػما همبٔمض  Domain  Controller زمايمـــ َمتِمٙمة وسم٘مقن

  SUN  شمؿ Dell شمؿ HPهق   واهمّمٙمٜما احلارم ايمقومت دم ايمسغمهمرات اٞمقاع اؾمٜمر ,

 

 

 

وايمتل  يتؿ  وضع  ىمؾ  َمـ  ايمسقيتش  و  ايمــ  و  اظمقدم  وايمـــ     :physical securityأو    Network Cabinet   ايم٘مبائـ  -15

 سمٕمٝمغم أو  ايمْمبٝمٔمٝمة َمٛماهمذه فمػم ايمسقيتش ارم ايمدطمقل أضمد يستْمٝمع ٓ ىملاحلامية  َمـ ايمرسومة  ويمٙمقوماية  َمـ  اظمقصمات  -- زمداطمٙمٜما  َمـ  أصمؾ  

 ايم٘مؼموين صمٜماز أي فمقم سم٠مشمر ايمتل ايمبٝمئٝمة ايمٔمقاَمؾ َمـ اجلٜماز حيٚمل هم١مٞمف ؿمبٝمٔمل طمٝمار اٞمف ارم زماإلضاهمة و َمٔمف ايمرس ىمٙمٚمة سمقهمر ضمال دم افمداداسمف

 َمقاصٖمات و زمٟمضمجام سمٟميت ايمُمب٘مة ىمبائـ و اإليم٘مؼموٞمٝمة دوائره فمقم سم٠مشمر ايمتل ايم٘مٜمروَمٕمٛماؿمٝمسٝمة اظمقصمات  ىمذيمؽ و ايمرؿمقزمة و إسمرزمة َمثؾ

 َمتٔمدد ىمٜمرزمائل َمقزع ىمذيمؽ و َمراوح هبا فمادية هتقية أٞمٓمٚمة  ايم٘مبائـ دم يتقهمر َما  دائام زمؾ نمايمبا  و همٝمف ؽمتّمٔمٜما ايمتل اظمٔمدات يمٔمدد ؿمبٗما خمتٙمٖمة

 - هبا طماص

 

 

 

 

هل  فمبارة  فمـ  متديد  طمارصمل  يقضع  فمعم  اجلدار  conduit Cables    9  أو  Baseboards Cables   َماؽمقرةأو   اتسمريٛم٘م -16

 ايمرؿمقزمة و إسمرزمة َمثؾ ايم٘مؼموين صمٜماز أي فمقم سم٠مشمر ايمتل ايمبٝمئٝمة ايمٔمقاَمؾ َمـ اجلٜماز حيٚمل يمٔمٚمٙمٝمة  ايمتٛمٓمٝمؿ    وأيّما   يمقضع  ايم٘مقازمؾ  زمداطمٙمف  

--  هذا  ايمتٚمديد  يتؿ  فمٚمٙمف  دم  ضمايمة  فمدم  وصمقد  متديد  داطمؾ    اإليم٘مؼموٞمٝمة دوائره فمقم سم٠مشمر ايمتل ايم٘مٜمروَمٕمٛماؿمٝمسٝمة اظمقصمات  ؽىمذيم و
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ِمؾ  اجلدار  يمٙم٘مقازمؾ  اخلاصة  زمايمُمب٘مة  أو  زمايم٘مٜمرب  --   وجيب  همِمؾ  متديدات  ايمُمب٘مة  فمـ  متديدات  ايمْماومة ايم٘مٜمرزمائٝمة  ٕصمؾ أن  ٓ حي

 قيش فمعم ايمبٝماٞمات  وضٝمافمٜما  زمسب  ايم٘مٜمرزماء  --- سمُم

 

 

 

 

يمٔمٚمؾ  همتحات  فمعم  اجلدار  وسمثبٝمت   ايمؼميٛم٘مات  أو  اظماؽمقرة   وهذا  هق  اجلزء  ايمِمٔمب  وايمُماق  ايمذي     DRILLومد  حتتاج الم  دريؾ  

 يمٙمِمٔمقد فمعم  اجلدار  --  ئمٚمٙمف  َمٜمٛمدس ايمُمب٘مات  يمتٚمديد  وسمقصٝمؾ  ايمُمب٘مة  --  وأيّما حتتاج  الم  ايمسٙمؿ  

 

 

 

 

 

ٞمدفمٜما اضمتٝماط    5صمٜماز  --إصمٜمزة   25صمٜماز  وؽمقف  ٞمٗمقم  زمٔمٚمؾ  ختْمٝمط  يمــ    20ؽمقف  ٞمٗمقم  أن  زمؼمىمٝمب  ؾمب٘مة  فمدد  إصمٜمزة   

ؽمغمهمر  ضمٗمٝمٗمل   أو  ىمٚمبٝمقسمر   )ومد ي٘مقن    Serverيمٙمٚمستٗمبؾ  أذا  أردٞما  أضاهمة   أصمٜمزة  صمديدة  فمعم  ايمُمب٘مة  -- أيّما ٞمحتاج  الم  ؽمغمهمر  

-  وأيّما  ٞمحتاج  (     Access Point   _ Router    _يمديف  َمزايا  )اإلٞمؼمٞمت   Modemوَمقدم   Switchفمادي  (  وىمذيمؽ ؽمقيتش  

َمـ  صمديد -- وأيّما  دم  ضمايمة  مل  ٞمستْمع  ايمتٟمريج   زمُم٘مؾ  صحٝمح  ٞمٔمٝمده   Rj45َمـ  ايمـــ   100وٞمٟمطمذ  َما  يٗمارب     Nodeٞمٗمْمة    30الم  

فمعم فمدد إصمٜمزة  اظمقصمقدة يمٙمتقصٝمؾ فمعم ايمسقيتش   --  وزمٔمد فمٚمؾ  ايمتحٙمٝمؾ  وايمدارؽمة  اظمبدئٝمة  يمٙمٚم٘مان  ومٚمٛما       UTPٞمحتاج  الم ىمازمؾ  

 زمٔمٚمؾ هذا  اظمخْمط  اخلاص زمبٛماء  ايمُمب٘مة  9 

 

  Making  Networkتركوبىىوبناءىىالذبكظى(12-4)
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هذا  أن مل  ي٘مـ   ( ايمِمقت ىمرت--  ايمُماؾمة ىمرت)أطمر ىمارت أي سمرىمٝمب َمثؾ اجلٜماز داطمؾ(  ايمُمب٘مة ىمرت) Network Card زمؼمىمٝمب ومؿ

 -   أطمر ىمارت أي َمثؾ فمادية زمْمريٗمة ايم٘مارت سمٔمريػ دم أزمدأدم  اجلٜماز  ىمرت  ؾمب٘مة  َمدَمج  فمعم  ايمٙمقضمة  إم  -     

 

ايمٕمالف   اؽمتخدام سمريد ٓ ىمٛمت إذا-  الم  داطمؾ  ايمسٙمؽ      Rj45اخلاص  زمتٕمٙمٝمػ  ومحاية  ايمــ  Bootsيتؿ أوٓ  إدطمال  ايمٕمالف   -1

Boots  ، 9 اخلْمقة هذه ختْمل يٚم٘مٛمؽ 

 

 

 

 

 Crimping Toolومؿ زمٗمص ؿمرف  ايمسٙمؽ  َمـ  أصمؾ  ايمتٟمىمد  َمـ   سمساوي  إؽمالك  اظمقصمقدة  زمداطمٙمف  - فمـ  ؿمريؼ  أداة  ايمٗمص   -2

 ىمام  دم  ايمِمقرة  ايمتايمٝمة  9  

 ىNICتركوبىىكروتىىالذبكظىىى(12-4-1)

 منىىالدووتشىالىىىالنػطظىىأوىىالجاكىىUTP إردادىوتجؼوزىىالكابلىىى(12-4-2)
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وذيمؽ  يمٙمٗمٝمام      Inch (2.5 cm1  ) اص  زمايم٘مازمؾ  فمـ  إؽمالك  زمْمقل ٓ يتٔمدى     اإلٞمشٞمٗمقم  زمتجريد  أو  ٞمزع  ايمٕمالف  اخل -3

 زمٔمٚمٙمٝمة  ايمؼمسمٝمب   يمألؽمالك  زمسٜمقيمة  - ويمّمامن  فمدم  ومْمع   أو طمدش اإلؽمالك  اظمقصمقدة  دم  ايم٘مازمؾ  ٞمستخدم   أداة  ايمٗمْمع 

 a UTP cable stripper   9  ىمام  دم  ايمِمقرة  ايمتايمٝمة 

 

 

 

 

 8 الم  إَمر زمؽ يٛمتٜمل زمحٝمث ، زوجؽمٙمؽ  دم  ىمؾ   ىمؾ همِمؾ  شمؿ وَمـ ايمبٔمض، زمٔمّمٜما فمـ اظمٙمتقية إؽمالكَمـ  أزواج 4 ٖمِمؾٞمٗمقم زم -4

 -RJ45 اظمقصؾ دم اإلؽمالك    ١مدراجزم ٞمٗمقم    ؽمقف ٕٞمف اإلَم٘مان، ومدر   إؽمالك أن  سمستٗمٝمؿ  وجيب  -همردية أؽمالك
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 زمُم٘مٙمف  ايمِمحٝمح  RJ45   9هؿ  طمْمقة  وهل جتٜمٝمز  اإلؽمالك  يم٘مل  يتؿ  سمرىمٝمبٜما  فمعم اظمقصؾ  ٞمٛمتٗمؾ  أن الم أهؿ  صمزئٝمة  وأ -5

- وه٠موٓ  اظمٔمٝماريـ     TIA\EIA 568Bو       TIA\EIA 568Aمها  UTP    9زم٘مٝمبؾ    Rj45همٜمٛماك  َمٔمٝماريـ أؽماؽمكم  يمرزمط  ايمـــ

 يبداء   َمـ  ايمٝمسار  وضمتك  ايمٝمٚمكم  ومها  ىمتارم  9   ئمتٚمدان  فمعم  سمرسمٝمب  ايمثامٞمٝمة  إؽمالك  زمٛمٜمج  َمٔمكم --- 

A-  اظمٔمٝمارTIA\EIA 568A        9  همٗمط  هل  ايمتل  سمٔمٚمؾ (إمحر  )زمايمقن  9  يستخدم  ايمؼمسمٝمب  ايمتارم  يمألؽمالك َمـ  ايمٝمسار  الم  ايمٝمٚمكم 

 زمٛمل -  -8أزمٝمض  وزمٛمل - -7زمرسمٗمارم -   -6أزمٝمض وأزرق -     -5أزرق       - 4أزمٝمض وزمرسمٗمارم  -      -3أطمرض    -    -2 أزمٝمض  وأطمرض  -    -1

 

 

 

 

 

B-  اظمٔمٝمارTIA\EIA 568B         9  يستخدم  ايمؼمسمٝمب  ايمتارم  يمألؽمالك َمـ  ايمٝمسار  الم  ايمٝمٚمكم  9 وهق  إىمثر  اؽمتخداَما  و 

 زمٛمل- -8أزمٝمض  وزمٛمل - -7 أطمرض -   -6أزمٝمض وأزرق -     -5أزرق       - 4  أزمٝمض  وأطمرض  -    -3زمرسمٗمارم -    -2أزمٝمض وزمرسمٗمارم  -      -1

 

 

 

 

 

أزمٝمض   -3-    زمرسمٗمارم -2  - أزمٝمض وزمرسمٗمارم   -1 )سمُمتٕمؾ( دم  ايم٘مٝمبؾ  فمعم ايمُمب٘مة  هل  أرزمٔمة أؽمالك  همٗمط  هؿ 9 سمٔمٚمؾ  ايمتل9إؽمالك  َمالضمٓمة  

 --  RJ45ايمتٟمريج  -- ويم٘مـ  هٛما  ىمٚمبتدئكم  ؽمٛمٗمقم زمٔمٙمٚمٜما  ىمٙمٜما فمعم  وايمبٗمٝمة ٓ  سمٔمٚمؾ  ويٚم٘مٛمٛما  أزايمتٜما  فمٛمد  -  أطمرض  -4  -  وأطمرض  
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فماظمٝمكم  سمستخدَمٜما  مجٝمع  ايمممىمات  واظم٠مؽمسات  -  ويم٘مـ  أٞمت   9Standard ه٠مٓء  هؿ  اظمٔمٝماريـ إؽماؽمكم  وئمتػم  َمٗمٝماؽمكم  َمالضمٓمة 

سمرصمع  الم  اؽمتخدام  وسمْمبٝمؼ  ايم٘مٝمبؾ  أىمثر  َمـ  َمرة  أو  يمٙمٔمقدة  زمٔمد    يمست  جمػما  فمعم  فمٚمؾ هذه  اظمٗمايٝمس  همٜمل  يمٝمست  َمٜمٚمة  آ  فمٛمدَما 

 اظمٔماير  -  َمرور  ؽمٛمكم  الم  ايم٘مٝمبؾ  أو  سمؿ  سمٕمغم  َمٜمٛمدس  ايمُمب٘مات  ويٟميت  َمٜمٛمدس  ؾمب٘مات صمديد  -   دم  هذه  احلايمة  جيب  أن ٞمٚمًم  فمعم  هذه 

 

 

 

 

 

 

 

 ومها  9  ٞمقفمكمجيب  أن  سمٗمقم  زماؽمتخدام  َمٔمٝمار  دم  ايمْمرف  إطمر  َمـ  ايم٘مٝمبؾ  زمحسب  أن   فمٛمد  اؽمتخداَمؽ  ٕضمد   اظمٔمايغم    

                 1-  Crossover                                                                                         2-  Straight Through                

 أصمٜمزة سمٛمٗمسؿ-   وومبؾ  ذح  ذايمؽ  جيب  أن  سمٔمرف أٞمف    (RJ-45 سمقصٝمٙمة) يمٙم٘مٝمبؾ ايمْمرهمكم    دم إؽمالك سمرسمٝمب دم ي٘مٚمـ زمٝمٛمٜمام آطمتالف  

 Routerايمروسمر  و               PCايم٘مٚمبٝمقسمر   9 إولم ايمٖمئة9        همئتكم إلم اظمقضقع هذا فمـ احلديث فمٛمد ايمُمب٘مات

 -     Hub   وايمـــ  Switchايمسقيتش  9 ايمثاٞمٝمة همٜمل  ايمٖمئةأَما  

 :   َمثال Crossover       9 ىمٝمبؾ همٛمستخدم ايمٖمئة ٞمٖمس َمـ صمٜمازيـ زمكم ايمتقصٝمؾ ىمان إذا,

pc to pc   -   pc to router   -  router to router   -   hub to hub    -  switch to switch 

  َمثال        Straight Through هق ايمثاين ايمٛمقع همٛمستخدم خمتٙمٖمتكم همئتكم َمـ صمٜمازيـ زمكم ايمتقصٝمؾ ىمان إذا أَما,

  pc to switch                                   أو                           pc to hub         أو  -Router  to switch 

ايمذي   ايم٘مٝمبؾ همٖمل ،،، RJ45ايمـــ   دم (واإلرؽمال آؽمتٗمبالزمكم  ؿمردم ايمسٙمؽ  )  أؽمالك سمرسمٝمب دم ي٘مٚمـ ايمٛمقفمكم زمكم إؽمالك سمرسمٝمب اطمتالف

 - صحٝمح وايمٔم٘مس ايمثاين اجلٜماز دم آؽمتٗمبال زمٟمؿمراف َمقصقيمة إول اجلٜماز دم اإلرؽمال أؿمراف سم٘مقن      Crossover َمـ  ٞمقع  
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  ىمٝمبؾ أَمايمٔم٘مس  صحٝمح   -  وا   T-568Aودم  ايمْمرف  إطمر  ٞمستخدم   اظمٔمٝمار         T-568Bأي  دم  ؿمرف  ايمسٙمؽ ٞمستخدم َمثال  اظمٔمٝمار    

Straight Through        أي  دم  ؿمرف  ايمسٙمؽ  - اظمٗمازمؾ اجلٜماز دم َمثٝمالهتا إلم واإلرؽمال آؽمتٗمبال أؿمراف َمـ ايمبٝماٞمات زمٛمٗمؾ همٝمٗمقم

ودم  ايمْمرف          T-568A   -  أو ٞمستخدم   اظمٔمٝمار     T-568Bودم  ايمْمرف  إطمر  ٞمستخدم   اظمٔمٝمار         T-568Bٞمستخدم إَما  اظمٔمٝمار    

 -     T-568Aإطمر  ٞمستخدم   اظمٔمٝمار 
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أن  و زمٔمد  أن ومٚمٛما  زمؼمسمٝمب  إؽمالك زمحسب  اظمٔمايغم  ايمتل  ؽمبؼ  ذىمرها  --  ٞمٗمقم  زمٗمص  أؿمراف  ايم٘مٝمبؾ زمحٝمث  سم٘مقن مجٝمع   -6

 آ   ي٘مقن  هٛماك  ؽمٙمؽ  أؿمقل  َمـ   إطمر  --  جيب  أن  سم٘مقن  مجٝمٔمٜما  َمتساوية  -  اإلؽمالك  َمتساوية  دم  ايمْمقل  وجيب  ايمؼمىمٝمز  جيب 

 

 

 

 

وي٘مقن  ايمؼمسمٝمب  ىمام ذىمرٞما  ؽمازمٗما  فمٛمد  اإلدطمال  َمـ  ايمٝمٚمكم  الم     Rj45أن  ٞمٗمقم  زمٟمهؿ  طمْمقة  وهل أدطمال  إؽمالك  الم  ايمـــ   -7

  Rj45ايمــإدطمال اإلؽمالك  زمُم٘مؾ  صحٝمح  وأن  مجٝمع  أؿمراف  إؽمالك  ومد ايمتِمؼ  زمْمرف ايمٝمسار --  وجيب  ايمؼمىمٝمز  هٛما أٞمف ومد  سمؿ  

زمتثبٝمتٜما وسمٟمرجيٜما  زماؽمتخدام  أداة  ايمتٟمريج   - وجيب  اإلٞمتباه  فمٛمد  ايمتٟمريج  أن يتؿ إدطمايمف    زمُم٘مؾ  صحٝمح --- وزمٔمد  ايمتٟمىمد   ٞمٗمقم  

 -  سمؿ  سمٟمرجيٜما   زمٛمجاح    زمُم٘مؾ  صحٝمح  وفمٛمد  ؽمامع  صقت  ؿمٗمْمٗمة   همافمرف  أٞمف
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وذيمؽ  َمـ  أصمؾ  أن  ٓ  سُمٛمزع    Rj45وهٛماك  جيب  ايمؼمىمٝمز  صمدا ومبؾ  ايمتٟمريج  أيّما   أن ي٘مقن  ايمٕمالف  اظمحٝمط زماإلؽمالك  ومد  دطمؾ  فمعم  ايمـــ  

 زمحٝمث  سمِمبح  َمثبتف  صمٝمدا ---      Rj45إؽمالك  َمـ  َم٘ماٞمف  فمعم   ايمـــ   

 

 

 

 

 

 أذا  مل  يتؿ  سمرىمٝمبف  زمُم٘مؾ  صحٝمح  همٝمجب  فمٙمٝمؽ  إفمادة  اخلْمقات ايمسازمٗمة  َمـ  أصمؾ  سمرىمٝمبف  وسمٟمرجيف  زمُم٘مؾ  صحٝمح  - 

 وسمثبٝمتف  فمٙمٝمف  سمثبٝمتًا  صمٝمدا  - ىمام  دم  ايمِمقرة  ايمتايمٝمة  Rj45   9يتؿ  أن إدطمال  ايمٕمالف ايمقاومل  يمٙمــ -8
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 -   RJ45فمدم اٞمٔمْماف  ايم٘مٝمبؾ وطمروج  اإلؽمالك  َمـ  فمعم  هذا  ايمقاومل  َمٖمٝمد  صمدا  همٜمق  يّمٚمـ  

َمـ ايمسقيتش الم أن يِمؾ الم  زمٔمد  أن  سمؿ جتٜمٝمز  ايمـ٘مٝمبؾ  دم ايمْمرف  إول   زمُم٘مؾ  صحٝمح  ٞمٗمقم  زمٗمٝماس وضمساب   ؿمقل  ايم٘مٝمبؾ   َمالضمٓمة  9  

آٞمٔمْماهمات  أو إفمٚمدة اظمقصمقدة  دم  اجلدران  وأيّمًا اضمتٝماط   وأطمذ  ضمسازمؽ َمؼم  أو   َمؼميـ  زيادة  َمـ  أصمؾ     Nodeاجلاك   أو  ايمٛمٗمْمة   

 اضمتامل ضمدوث  طمْماء  دم سمٟمريج  ايم٘مٝمبؾ  ٞمٗمقم زمتجٜمٝمزه َمـ صمديد   - 

 

فمعم  اجلدران  --    Network Cabinetوأيّما  ايم٘مبٝمٛمة ٞمٗمقم  أوٓ  زمدارؽمة  اظم٘مان  ايمتل  ؽمقف  يتؿ  همٝمٜما  وضع  ايمؼميٛم٘مات أو اظماؽمقرة  

بٝماٞمات  إطمذ  دم  فمكم  آفمتبار  أن  متديدات  إؽمالك  ايم٘مٜمرزمائٝمة  سم٘مقن  َمٛمٖمِمٙمف  متاَما فمـ  متديدات  أؽمالك  ايمُمب٘مة َمـ  أصمؾ محايات  ايمو

 فمعم مجٝمؾ َمٓمٜمر سمٔمْمل ايمؼميٛم٘مات -- صمٜمة َمـ َمـ  ايمتُمقيش ايم٘مٜمروَمٕمٛماؿمٝمز  وٞمّمٚمـ وصقل ايمبٝماٞمات  الم  اجلٜمة  اظمْمٙمقزمة  زمسالم    --

أن إدوات  اظمستخدَمة وطمْمقات   وهذه  اخلْمقة  سمٔمتػم  طمْمقة  ؾماومة  صمدًا  يمدا اظمٜمٛمدؽمكم -- ٙمتقية  - اظم اجلدران  فمٝمقب وأيّما خيٖمل جلدرانا

 هل ىمام  دم ايمِمقرة  ايمتايمٝمة Network Cabinet   9  وايم٘مبٝمٛمة سمرىمٝمب  ايمؼميٛم٘مات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىرلىىىالجدرانىوالكبونظىىىمادورةالىأوىىترونكاتتركوبىوتجؼوزىىالىىى(12-4-3)
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وذيمؽ  يمٙمٗمٝمام      Inch (2.5 cm1  ) ايمٕمالف  اخلاص  زمايم٘مازمؾ  فمـ  إؽمالك  زمْمقل ٓ يتٔمدى     اإلٞمش  ٞمٗمقم  زمتجريد  أو  ٞمزع -1

 زمٔمٚمٙمٝمة  ايمؼمسمٝمب   يمألؽمالك  زمسٜمقيمة  - ويمّمامن  فمدم  ومْمع   أو طمدش اإلؽمالك  اظمقصمقدة  دم  ايم٘مازمؾ  ٞمستخدم   أداة  ايمٗمْمع 

 a UTP cable stripper  ايمٝمة  9 ىمام  دم  ايمِمقرة  ايمت 

 

 

 

 ىFace plateتجؼوزىىالنػطظىىأوىالجاكىوتركوبؼاىىرلىىىىىىى(12-4-4)



 

 
478 

 انذهاب اىل انفهزس

 8 الم  إَمر زمؽ يٛمتٜمل زمحٝمث ، زوجؽمٙمؽ  دم  ىمؾ   ىمؾ همِمؾ  شمؿ وَمـ ايمبٔمض، زمٔمّمٜما فمـ اظمٙمتقية إؽمالكَمـ  أزواج 4 ٖمِمؾٞمٗمقم زم -2

 -  -همردية أؽمالك

 

 

 

 

 -- jackإزايمة  ايمٕمْماء ايمقاومل  َمـ  اجلاك   -3

 

 

 

جرد  إزايمة  ايمٕمْماء ايمقاومل  ؽمتالضمظ  أن  هٛماك ايمقان  ؾمبٝمف  زمٟميمقان  إؽمالك ٞمٗمقم  أن زمٟمهؿ طمْمقة  وهل  سمرىمٝمب  إؽمالك  فمعم  اجلاك  --  همبٚم

وهذا   Bأو اخلٝمار   T-568Aوهذا  ئمٛمل أٞمف  يمؼمسمٝمب  إؽمالك  ذات  اظمٔمٝمار   Aوجتد َم٘متقب  زمجاٞمبٜما  اخلٝمار    UTPاظمقصمقدة  فمعم ايم٘مٝمبؾ 

 همٛمٗمقم  زمؼمسمٝمب  اإلؽمالك  زمحسب  َما  سمؿ  سمرىمٝمبف  دم  ايمْمرف  إطمر  -  --  T-568B   ئمٛمل أٞمف  يمؼمسمٝمب  إؽمالك  ذات  اظمٔمٝمار 

 

 

 

 

 

 َمالضمٓمات   َمٜمٚمة  صمدًا 9 
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وايمذي  ؽمقف  ٞمٗمقم  زمؼمىمٝمبف  فمعم  ايمسقيتش --وومٚمٛما  زمتٚمديد    Rj45ايمــزمداطمؾ   دم  اخلْمقة ايمثاٞمٝمة  ٞمحـ ومٚمٛما  زمتٟمريج  ايم٘مٝمبؾ , أ

وأن دم هذه  اخلْمقة  -- همٙمٛمٖمؼمض  أٞمٛما  ٙمٛما  الم  ايمٛمٗمْمة  أو  اجلاك دم  اخلْمقة  ايمثايمثة     --ايم٘مٝمبؾ  ووضٔمف  دم  ايمؼمٞم٘مات  الم  أن  وص

دم  سمٟمريج  ايم٘مٝمبؾ  ايمذي  ؽمقف  ٞمرىمبف  فمعم  ايمسقيتش    T-568Bوهق    دم  جمال ايمُمب٘مات   ؽمتخدَمٛما  اظمٔمٝمار  إىمثر  إؽمتخداَمًا ا

همسقف        PCالم       Switchالم  صمٜماز  ايم٘مٚمبٝمقسمر   ئمٛمل  أٞمف أذا  ىمان  َمـ  َمـ  ايمسقيتش   UTPوٞمحـ ٞمريد  سمقصٝمؾ  ىمٝمبؾ 

َمـ  ايمسقيتش  الم  ان  ٞمِمؾ  الم      T-568Bيمٙمتقصٝمؾ --   أذا  ؽمقف ٞمستخدم  اظمٔمٝمار   Straight Throughٞمستخدم   سمٗمٛمٝمة  

 صمٜماز  ايم٘مٚمبٝمقسمر  زم٘مؾ  ؽمٜمقيمة    -- 

 حلديثة   ٓ  هتتؿ  هبذه  اظمٔماير  يمؼمىمٝمب وسمٟمريج إؽمالك  -   وأصبحت سمتٔمرف  سمٙمٗمائٝما  فمعم  اظمٔمايغم - دم  ايمروسمرات  أو  ايمسقيتُمات  ا , ب

وإدطماهلا  الم  ايمٖمتحات ايمِمحٝمحة  -- و    T-568Bإؽمالك  اظمقصمقدة  دم  ايم٘مٝمبؾ  الم  اجلاك  زمحسب  اظمٔمٝمار    8أن ٞمٗمقم  زم١مدطمال ايمــ

 ىمد  َمـ  دطمقيمف  فمعم ايمٖمتحة --  وٓ سمٛمسك زيادة  ؿمقل  ايمسٙمؽ  ومٙمٝمال  --  ايمّمٕمط  فمعم  ايمسٙمؽ ضمتك ٞمتٟم

 

 

 

 

زمٗمص   احلقاف ايمزائدة ضمٝمث ٞمٗمقم        Impact punch down toolأن ٞمٗمقم  زمتٟمريج  ايمسٙمؽ دم  اجلاك  فمـ  ؿمريؼ  إداة   -4

ؿمار  اجلاك   --  وفمٛمد ايمٗمص  ٞمسٚمع  صقت  ٞمٗمرة  فمايمٝمة  َمـ  إؽمالك دم اجلاك  صمٝمدا  --- زمحٝمث  سمِمبح إؽمالك َمتساوية صمدا  َمع أ

loud click    وَمتزاَمٛمة  يمتدل  فمعم  أٞمف سمؿ   ايمتٟمريج  زمُم٘مؾ  صحٝمح  -- شمؿ  ٞمٗمقم  زمٔمد  ذايمؽ زمايمتٟمىمد  َمـ صحة  ايمتٟمريج زمُم٘مؾ

 صحٝمح وهمحص  هناية  ىمؾ  همتحة  يمتٟمىمد َمـ رؤية  ايمٛمحاس  اظمقصمقد  فمعم  إؽمالك   -
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 أن زم١مفمادة  سمرىمٝمب  ايمٕمْماء ايمقاومل   ايمذي  يقضع فمعم اجلاك  َمرة  أطمرى  َمرة  أطمرى  -  ٞمٗمقم  -5

 

 

 

 

 َمـ  اخلٙمػ  - زمحٝمث  يتؿ  سمثبٝمتٜما  وسمستٗمر  زمُم٘مؾ  صحٝمح  -- Faceplate ٞمٗمقم  زم١مدراج  اجلاك  الم  ايمٔمٙمبة أو  ايمٕمْماء    -6

 

 

 

 

 فمٚمٙمٝمة  جتٜمٝمز  ايمٛمٗمْمة  أو  اجلاك  زمُم٘مؾ صحٝمح  --   أن يتؿ سمثبٝمت  ايمٕمْماء  فمعم  اجلداران  --  ومتت   -7

 

ٕي  هذه  اخلْمقة  َمٜمٚمة صمدا  همٛمحـ  ؽمقف ٞمٗمقم  زمؼمومٝمؿ اجلاك    ودم ايمسٙمؽ  دم  اجلاٞمب ايمذي  يرىمب  فمعم  ايمسقيتش َمـ  أصمؾ  َمٔمرهمة  ايمسٙمؽ  

ة  -- همٛمبحث  همٗمط  فمـ رومؿ  ايمٛمٗمْمة  أواجلاك  أوٓ  شمؿ  ٞمذهب  الم  ٞمٗمْمة  هق   --   َمـ     أصمؾ ايمٔمقدة  ايمٝمف  دم  ضمايمة ضمدوث َمُم٘مٙمة  َما  دم  ايمُمب٘م

 labelايم٘مٝمبؾ  اظمْمٙمقب  فمـ  ؿمريؼ ٞمٖمس  ايمرومؿ    -- ويمؼمومٝمؿ  ايم٘مازمؾ  ٞمٗمقم زمؼمومٝمٚمٜما  زماؽمتخدام  ؿمازمٔمة  سمسٚمك      ايمسقيتش وٞمبحث فمـ 

printer for cables  أو فمـ ؿمريؼ   ٓصؼ  سمقضع  فمعم ايم٘مٝمبؾ واجلاك    وىمتازمة    -- أو يتؿ  سمرومٝمٚمٜما  زمُم٘مؾ  يدوي --فمـ  ؿمريؼ ايمٗمٙمؿ -

-    زمحٝمث  يِمبح  فمٚمٙمٛما  َمٛمّمؿ  سمٛمٓمٝماًم  ٓ سمٛمسك رء أؽمٚمف سمرومٝمؿ  يمٙم٘مٝمبؾ  وٞمٖمس  ايمؼمومٝمؿ  سمّمٔمف  دم  ايمٛمٗمْمة  أو اجلاك  إرومام  فمٙمٝمٜما    --  اظمٜمؿ  

 صمٝمدا  زمٔمٝمدا فمـ  ايمؼمىمٝمب وايمؼمسمٝمب  ايمٔمُمقائل  -- 

 

 ترقومىىاألدالكىىوالنػطظىىأوىىالجاكىىىىى(12-4-5)
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أو  اجلاك  الم  صمٜماز  ايم٘مٚمبٝمقسمر  -- شمؿ   يتؿ  جتٜمٝمز ه وسمٟمرجيف      Nodeٞمٗمقم  أوٓ  زمتحديد  ؿمقل  ايم٘مازمؾ    ايمذي  ؽمقف  يتؿ  سمرىمٝمبف  َمـ  ايمٛمٗمْمة  

 --   دم  ىمال ؿمردم  هذا  ايمسٙمؽ   -   T-568Bزمٛمٖمس  اخلْمقات ايمتل ومٚمٛما  هبا  دم اخلْمقة  ايمثاٞمٝمة  وؿمبٔما  ٞمستخدم  اظمٔمٝمار  

 

ؿ  سمٟمرجيف  أن وزمٔمد  أن  ومٚمٛما  زمؼمىمٝمب  وجتٜمٝمز  ايم٘مازمالت  َمـ  ايمسقيتش  الم صمٜماز ايم٘مٚمبٝمقسمر  --  ٞمٗمقم  أن زماطمتبار اإلسمِمال هؾ  ايم٘مٝمبؾ   سم

ريؼ صمٜماز  زمُم٘مؾ  صحٝمح  دم  ىمال  ايمْمرهمكم --  وأٞمف  ومادر  فمعم  إرؽمال  ايمبٝماٞمات زمُم٘مؾ  صحٝمح  -- ضمٝمث ٞمٗمقم  زم١مطمتبار  ايم٘مٝمبؾ فمـ  ؿم

Cable  tester    وٞمتٟمىمد  َمـ  سمرسمٝمب  مجٝمع  اإلؽمالك  دم ايمْمرهمكم )دم ايم٘مٝمبؾ  اظمقصمقد  دم  ايمسقيتش و دم  ايم٘مٝمبؾ  اظمقصمقد  فمٛمد اجلٜماز (  هؾ

--   همتّمٝمئ   ايمذي  اؽمتخدَمٛماه  دم  ايمْمرهمكم   T-568Bهل  صحٝمحة  أم  ٓ  ضمٝمث  سم٘مقن  مجٝمع  إؽمالك  سمّمٝمئ  زمايمؼمسمٝمب  ضمسب  اظمٔمٝمار  

إفمادة ايمٙمٚمبات  زمايمؼمسمٝمب  دم  ىمال ايمْمريٖمكم   -- وإذا اطمتٙمػ ايمؼمسمٝمب أو  ىمان  هٛماك  ظمبة  مل  سمّمئ   همٜمذا  ئمٛمل أن سمٟمرجيؽ  طماؿمئ  وفمٙمٝمؽ 

 ايمتٟمريج  يمٙم٘مٝمبؾ  زمُم٘مؾ صحٝمح دم ايمْمرف اخلاؿمئ    وإفمادة  اخلْمقة ايمثاٞمٝمة يمذيمؽ  --

 

 

 

 

 

 تجؼوزىىكوبلىمنىىالنػطظىىاوىالجاكىالىىالكمبووترىىىىىىىى(12-4-6)

جؼازىىالكمبووترىىىىىىىىىىاختبارىىىالتوصولىىمنىالدووتشىىالىىىى(12-4-7)
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ـ  صحة  وؽمالَمة ايم٘مٝمبؾ  و  أٞمف  سمؿ  سمٟمرجيف زمُم٘مؾ صحٝمح  ٞمٗمقم زمتقصٝمؾ  ايم٘مازمالت  -- ضمٝمث أن ؿمرف ايم٘مٝمبؾ يتؿ  أن  وزمٔمد  ايمتٟمىمد  َم

ر  َمٛمف  الم  اظمخِمص يمتقصٝمٙمف فمعم  ايمسقيتش يتؿ  سمرىمٝمبف  فمٙمٝمف --   أَما ايم٘مٝمبؾ  ايمذي  سمؿ سمرىمٝمبف  َمـ  اجلاك  أو  ايمٛمٗمْمة  يتؿ  سمقصٝمؾ  ايمْمرف أطم

 ايم٘مٚمبٝمقسمر  - 

 

 

 

 

 

 

ٗمٝمة زمٛمٖمس  ايمْمريٗمة واخلْمقات ايمتل سمؿ همٝمٜما   جتٜمٝمز  ايم٘مٝمبؾ  ايمسازمؼ و ايمذي سمؿ َمـ طماليمف  سمقصٝمؾ  ايم٘مٚمبٝمقسمر   زمايمسقيتش-  ٞمٗمقم  زمتجٜمٝمز  زم

ايمتل    ةايم٘مقازمؾ  يمتقصٝمؾ  ايم٘مٚمبٝمقسمرات ايمبٗمٝمة وايمسغمهمر   زمايمسقيتش  --   ويتؿ  سمْمبٝمؼ مجٝمع  اخلْمقات  ايمسازمٗمة ىمٙمٜما  َما  فمدا اخلْمقة  ايمثايمث

أو  Nodeسمتحدث فمـ  فمٚمؾ  ايمؼمٞم٘مات  فمعم  اجلدران   ٕٞمٛما ؽمقف  ٞمستخدم  ٞمٖمس ايمؼميٛم٘مات  يمتٚمديد  ايم٘مقازمؾ  َمـ  ايمسقيتش الم ايمٛمٗمْمة 

 اجلاك  --  

 

سقيتش وٞمستخدم  اظمٔمٝمار  زمٔمد جتٜمٝمز  ورزمط  مجٝمع  ايم٘مٚمبٝمقسمرات  زمايمسقيتش  -- ٞمٗمقم أن زمٔمٚمؾ  ىمٝمبؾ ٞمٗمقم زمتقصٝمٙمف  َمـ  اظمقدم أو ايمروسمر الم  ايم

T-568 B    -- يمؼمسمٝمب إؽمالك  دم ىمال  ؿمردم  ايم٘مٝمبؾ  -- شمؿ  ٞمٗمقم  زمٔمد ذيمؽ زمتقصٝمؾ ايم٘مٝمبؾ  َمـ  اظمقدم  الم  ايمسقيتش 

  

 

 

 تركوبىوتوصولىالكابلىرلىىالجؼازىورلىىالدووتشىىىى(12-4-8)

 تجؼوزىىالكابالتىىاألخرىىىلألجؼزةىىالكمبووترىىىىى(12-4-9)

 (الروترى )توصولىىكوبلىىمنىىالدووتشىالىىىالمودمىىىى(12-4-10)
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 وايممميْمٝمة( cable tie)ايمبالؽمتٝم٘مٝمة ايمرزمْماتأن  وزمٔمد  صمٜمزٞما  ايمُمب٘مة     ٞمٗمقم  أن  زمٔمٚمؾ  سمرسمٝمب  وسمٛمٓمٝمؿ  ايم٘مازمالت  ورزمْمٜما  زماؽمتخدام 

 -  ايم٘مازمٝمٛمة داطمؾ التايم٘مازم سمٛمٓمٝمؿ دم ىمبغم زمُم٘مؾ سمسافمد ايمتل

 

 

 

 

 

 ىمام سُمدرىمٜما ٓ طمٖمٝمة يمت٘مايمٝمػ وسمٔمرضؽ ايمُمب٘مة أداء سُمُِمؾ أن ُيٚم٘مِـ صحٝمح نمغم زمُم٘مؾ ؾمب٘متؽ دم اظُمَثبتة ايم٘مازمالت زمٟمن سَمٛمتبِف أن جيب ايمبداية دم

 سمٔمْمٝمؾ إلم سم٠مدي ايم٘مازمالت دم َمستٚمرة َمُماىمؾ ـمٜمقر زمسبب وذيمؽ دوري زمُم٘مؾ( ايمِمٝماٞمة) maintenanceايمـ زمٔمٚمٙمٝمة يمٙمٗمٝمام سُمٔمرضؽ إهنا

 زمتُمٕمٝمؾ سمٗمقم فمٛمدَما سمتجٛمبٜمؿ أن جيب ايمتل ايمٔمممة إطمْماء يمؽ أفمرض أن أضمببت يمذيمؽ- فمام زمُم٘مؾ إداء َمستقى اٞمخٖماض أو ايمُمب٘مة

 -اظمستٗمبؾ دم واظمال ايمقومت َمـ ايم٘مثغم ٙمٖمؽ ُىم ٓت َمٛمٓمٚمة ؽمٙمٝمٚمة ؾمب٘مة زمبٛماء ايمٗمٝمام سمستْمٝمع ضمتك ؾمب٘متؽ دم ايم٘مازمالت

 هبا  آسمِمال رسفمة network ال دم ىمازمالت سُمستخِدم هبا سمٔمٚمؾ ايمتل اظمٛمٓمٚمة سم٘مقن رزمام9  يمٙمٚمستٗمبؾ    ايمتخْمٝمط فمدم9 إول اخلْمٟم -1

Mbps100  ال ٕصمٜمزةdesktop همٟمٞمت وزمايمتارم ايمُمب٘مة هذه زمٛماء فمٛمد اظمسبٗمة ايمبٛمقد ضٚمـ َمـ أو ايممموط َمـ ايمرسفمة هذه وسم٘مقن 

 pretty) أي ايمُمب٘مة هذه دم ومٝماؽمٝمة إىمثر هل Gbps 1  آسمِمال رسفمة أصبَحت يمق ضمتك وزمذيمؽ احلارم، ايمقومت دم هبا جُمػَم 

standard )ايمـ َمـ ايم٘مازمالت سمٕمغم سمستْمٝمع ٓ همٟمٞمت Mbps100 1الم Gbps- وٞمٓمرسمؽ ايمت٘مٙمٖمة فمعم زمٛماءً  يؼمسمب هماطمتٝمارك 

 -زمتٛمٖمٝمذه سمٗمقم ايمتل اظممموع دم صمزء وأهؿ أنمٛمك هق يمٙمٚمستٗمبؾ يمٙمتخْمٝمط ايمٔمٚمؾ زمٟمن دائامً  سمتذىمر أن وجيب اظمستٗمبٙمٝمة

 ـمٜمقرها زمداية دم Twisted pair ايمـ ىمازمالت ضمٗمٝمٗمةً 9   (voice-data) ايمـ َمـ ىمالً  يمٛمٗمؾ خمتٙمٖمة ىمازمالت اؽمتخدام 9 ايمثاين اخلْمٟم -2

 وايمبٝماٞمات ايمِمقت َمـ ىمالً  يمٛمٗمؾ خمتٙمٖمة ىمازمالت اؽمتخدام إلم ىماتايممم زمٔمض سمٙمجٟم ىماٞمت وزمايمتارم َما ٞمقفماً  َُمرسمٖمٔمةً  سم٘مٙمٖمتٜما ىماٞمت

 ويِمٔمب يٚم٘مـ َما أومؾ سمٗمدَمٜما ايمتل ايمِمقت طمدَمة أن ايمممىمات هذه وصمدت ويم٘مـ Twisted pair ال ىمازمالت َمـ أومؾ وزمت٘مٙمٖمة

 إرم ايمممىمات هذه سمقصمٜمت ذيمؽ زمٔمد شمؿ ،(Twisted pair)إؽمالك َمـ واضمد زوج همٗمط يتْمٙمب ايمِمقت ٕن هبا ايمٔمٚمٝمؾ إرضاء

 تجمودىىوتنظومىوربطىىالكابالتىىىى(12-4-11)

 بىىاألخطاءىىالتالوظىىلتصبحىىفنيىىومؼندسىىذبكاتىمحترفىتجنى(12-5)
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 ايمتٗمدم وَمع -َمرسمٖمٔمة َمٝمزاٞمٝمة حتٚمؾ ىمازمالت دم سمٛمٗمؾ ىماٞمت وومتٜما دم ٞماتايمبٝما أن ضمكم دم ايمِمقت يمٛمٗمؾ سم٘مٙمٖمة أومؾ ىمازمالت اؽمتخدام

 حيٗمؼ ٓ ؾمب٘متؽ دم( complete installation)ىماَمؾ زمتثبٝمت سمٗمقم أن يٚم٘مٛمؽ همأن ٞمالضمٓمٜما ايمتل ايمٝمقَمٝمة وايمتْمقرات ايمتٗمٛمل

 سمستْمٝمع إن إلٞمؽ ضخٚمة سم٘مٙمٖمة سُمٔمتػَم  ٓ زم١مؽمتخدَمٜما سمٗمقم ايمتل ايم٘مازمالت احلٗمٝمٗمة دم ٕن ايمٔماميمة سم٘مٙمٖمة ؽمقى فمايمٝمة سم٘مٙمٖمة يمؽ

 -ايمت٘مٙمٖمة َمـ ايم٘مثغم يمؽ سمقهمر وزمايمتارم ipٌـا فمػم ايمِمقت يمؽ سمٛمٗمؾ ايمتل voipايمـ طمدَمة َمثؾ طمدَمات إؽمتخدام

 أطمر وايمبٔمض ايم٘مازمالت إدارة فمٚمٙمٝمة سمتجاهؾ اظمٛمٓمامت زمٔمض نمايمباً  9ايمُمب٘مة   إفمداد فمٛمد ايم٘مازمالت إدارة فمٚمٙمٝمة جتاهؾ9 ايمثايمث اخلْمٟم -3

 اإلدارة فمٚمٙمٝمة احلٗمٝمٗمة ،همٖمل همٛمٝمة َمُماىمؾ وصمقد فمٛمد ايمِمٝماٞمة فمٚمٙمٝمة ُيسّٜمؾ إٞمف ىمام يمٙمُمب٘مة مجٝمالً  ؾم٘مالً  وئمْمل هام رء زمٟمٞمف إيمٝمف يٛمٓمر

 سمٗمقم ايمذى ايمسٝمٛماريق ىمان إذا وطماصةً  اظمستٗمبؾ دم ؾَمُماىم ـمٜمقر فمٛمد وايمقومت ايمت٘مٙمٖمة َمـ ايم٘مثغم يمؽ سمقهمر ايمتك اظمٜمٚمة ايمٔمٚمٙمٝمات َمـ

 ضمٝمث ladder rack  إؽمتخدام أو زم١مضاهمة أٞمِمحؽ احلايمة هذه ودم ايم٘مازمالت و ايمسقيتُمات َمـ ايم٘مثغم فمعم وحيتقى ىمبغم زم١مفمداده

 ؽمٙمؿ فمـ فمبارة هق ladder rack ايمـ.   rackايمـ هذا داطمؾ صمٝمد زمُم٘مؾ وسمرسمٝمبٜما cablesايمـ زمتٛمٓمٝمؿ َُمرسمبِْمة ايم٘مازمالت إدارة إن

 وهذه -ؽمٜمقيمة أىمثر ايمِمٝماٞمة فمٚمٙمٝمة جئمؾ إٞمف ىمام سمٛمٓمٝمامً  أىمثر وأؽمالىمؽ ؾمب٘متؽ جئمؾ وزمايمتارم ايمقومت ٞمٖمس دم rack َمـ أىمثر جيٚمع

 يمٙم٘مازمالت اإلدارة فمٚمٙمٝمة جتاهؾ همٝمٜما يتؿ ايمتل  وايمُمب٘مة ىمازمالت إدارة هبا ايمتل ايمُمب٘مة زمكم ايمٖمرق سمقضح ايمِمقر

 

 

 

 

 وسمٔمٚمؾ سمتقومػ ويمـ فمٚمٙمٜما وسم٠مدي َمٛماؽمبة أهنا َمـ وايمتٟمىمد ايم٘مازمالت اطمتبار َمـ ٓزمد إٞمف افمتبارك دم سمّمع أن جيب ايمبداية دم   *  9 َمالضمٓمات

 -اظمستٗمبؾ دم ايم٘مازمالت َمـ اظمزيد إضاهمة يتؿ ؽمقف أٞمف َمـ ايمتٟمىمد  * - ؽمٙمٝمؿ زمُم٘مؾ

 َمـ نمغمها أو رَمقز هبا ايمتل أو اظمٙمقٞمة ايم٘مازمالت إؽمتخدم أو تايم٘مازمال زمتسٚمٝمة ومؿ همٚمثالً  ايم٘مازمالت يمتحديد وخمتٙمٖمة َمٔمٝمٛمة ؿمرق اؽمتخدم    *

  -ٓضمؼ وومت دم سمردهيا ايمتك ايم٘مازمالت فمعم ايمتٔمرف فمٙمٝمؽ وسمسٜمؾ سمٛماؽمبؽ ايمتل ايمْمرق

 َمـ ايمبٝماٞمات يمٛمٗمؾ سمستخدم UTPيا ىمازمالت أن اظمٔمروف َمـ 9ايم٘مٜمرزمائٝمة     ايم٘مازمالت زمجاٞمب زمايمُمب٘مة ىمازمالت سمُمٕمٝمؾ 9ايمرازمع اخلْمٟم -4

 low)َُمٛمخِٖمض ىمٜمرزمائك صُمٜمد ُيقيمِد(  magnetic field)َمٕمٛماؿمٝمسك جمال هبا ايم٘مازمالت هذه أن ئمرف ٓ أنمٙمبٛما ويم٘مـ ،طمالهلا

voltage )ايمـ سمُمٕمٝمؾ طمالل َمـ -cable  ايمـ ىمازمالت زمتُمٕمٝمؾ سمٗمقم فمٛمدَما يمذيمؽ unshielded ايم٘مٜمرزمائٝمة ايم٘مازمالت زمجاٞمب 
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 unshieldedايمـ ىمازمالت أداء فمعم سم٠مشمر ايم٘مٜمرزمائٝمة ايم٘مازمالت ٕن َُمٔمْمَؾ UTP ال ىمازمؾ دم اظمقصمقد اظمٕمٛماؿمٝمز اظمجال همُٝمِمبِح

 اإلسمِمال دم سمٗمْمع وصمقد إلم ي٠مدى مما يمتُمقيش أو noisy ايمـ َمـ ٞمقع زمف ايمُمب٘مة دم اظمقصمقد communication ايمـ ُيِمبِح وزمايمتارم

 إَماىمـ فمـ زمُمب٘متؽ اخلاصة ايم٘مازمالت سمبِٔمد زمٟمن حُيٛمَِم  يمذيمؽ -أطمر إلم صمٜماز َمـ اإلرؽمال فمعم ايمٗمدرة وفمدم ايمُمب٘مة دم ءزمط ووصمقد

 (-electrical power lines)ايم٘مٜمرزمائٝمة ايمْماومة طمْمقط هبا ايمتل إَماىمـ أو ىمٜمرزمائٝمة ىمازمالت فمعم حتتقي ايمتل

 زمؾايم٘ما دم ايمبٝماٞمات َمرور فمعم سم٠مشمر ايمّمقضاء أن ضمٝمث 9َمزفمجة     devices َمـ أصمٜمزة  زمايمٗمرب cable ال سمُمٕمٝمؾ9 اخلاَمس اخلْمٟم -5

 سمسٙمط ايمتل اظمُماهبة items ـــوايم( motors)واظمحرىمات( Fluorescent)ايمٖمٙمقرؽمٛمت وإضاءة ايم٘مٜمرزمائٝمة إؽمالك أن ىمام

 َمـ ايمتٟمىمد همٔمٙمٝمؽ وزمايمتارم زمؽ، اخلاصة  infrastructure ــايم ىمازمالت دم همساًدا سمٔمٝمث ؽمقف اظمٕمٛماؿمٝمسٝمة أو ايم٘مٜمرزمائٝمة ايمتدطمالت

 -اظمخاؿمر َمـ ايمٛمقع هذا يمؽ يتجٛمب ايمِمحٝمح ختْمٝمْمؽ أن

 هبا سمٔمٚمؾ ايمتل اظمٛمٓمٚمة أو ايمممىمة ىمٙمٖمتؽ إذا end point   9ال إلم اظمحددة يمٙمٚمساهمات واحلساب ايمتدزمغم فمدم9 ايمسادس اخلْمٟم     -6

 endايمـ إلم يِمؾ يم٘مك ايم٘مازمؾ همٝمٜما يسغم ايمتك اظمحددة اظمساهمة َماهل سمٔمرف أن همٔمٙمٝمؽ- َما ؾمب٘مة دم إصمٜمزة جلٚمٝمع ايم٘مازمالت زمتقصٝمؾ

point اٌـ رسفمة هك وَماNIC ايمـ ٞمقع َمـ ايمُمب٘مة ىمروت ىماٞمت هم١مذا إصمٜمزة هبذه سمقصمد ايمتك Ethernet (زمرسفمة سمسغم أي 

Mbps10 )ايمـ ضمتك GigaEthernet (زمرسفمة سمسغم أي Gbps1 )اؽمتخدام إلم زمحاصمة همٟمٞمت َمؼم 100 فمـ سمزيد ٓ واظمساهمة 

 10 َمثؾ( فمايمٝمة ورسفمات زمٔمٝمدة ظمساهمات أي) إطمرى إنمراض بٔمضيم ايم٘مازمالت زمتُمٕمٝمؾ سمٗمقم ىمٛمت إذا ،أَما UTP ٞمقع َمـ ىمازمؾ

 ؽمقف ايم٘مازمالت َمـ ٞمقع أي َمع اظمٗمؼمٞمة اظمساهمة ومٝمقد افمتبارك دم سمّمع أن همٝمجب ايمثاٞمٝمة، دم صمٝمجازمايت 40 أو ايمثاٞمٝمة دم صمٝمجازمايت

 زمحاصمة همٟمٞمت َمؼم 100 فمـ سمزيد ساهمةوظم Gbps10 زمرسفمة ؾمب٘مة سمُمٕمٝمؾ أردت يمق اظمثال ؽمبٝمؾ همٔمعم -احلايمة هذه دم اؽمتخداَمف سمٛمقي

 -مم٘مٛمة ورسفمة ىمٖماءة أىمثر فمعم حتِمؾ يم٘مل َمٛمف أهمّمؾ cable أو Category 6A  ايمــ همئة َمـ cable اؽمتخدام إلم

 فمدم إن ىمام هبا اإليمتزام جيب ايمتل اهلاَمة إؾمٝماء َمـ زمممىمتؽ اخلاصة اظمحٙمٝمة ايمٗمقاٞمكم هم١مسمباع9 ايمٗمقاٞمكم    إسمباع فمدم9 ايمسازمع اخلْمٟم -7

 إَماىمـ أنمٙمب دم9 َمثال -اظمقـمٖمكم وأَمان ؽمالَمة فمعم ايمتٟمشمغم َمٛمٜما طمْمغمة َمُماىمؾ إلم ذيمؽ ي٠مدي ؽمقف زمايمٗمقاٞمكم وايمتٗمٝمد اإليمتزام

 أَمراً  ؽمُٝمِمبِح يمٙمحريؼ سمٔمرضت إذا إلهنا (cabling PVC-jacketed) زمالؽمتٝم٘مٝمة زمٟمؾمٝماء ايم٘مازمالت سمٕمْمٝمة حيٓمر يمٙمٜمقاء اظمٔمرضة

 -ايمْمقارئ ضمدوث ضمآت دم أطمرى ظمٛمْمٗمة ايمتٛمٗمؾ إلم سمّمْمر ومد اظمقـمٖمكم أن ىمام اإلؿمٖماء دم َمٜمٚمتٜما اءٕد اإلؿمٖماء رصمال فمعم صٔمباً 

 طمْمر سمقاصمف همسقف(low voltage)َمٛمخٖمض صمٜمد ذات ىمازمالت زماؽمتخدام اظُمتٔمٙمِٗمة اظمحٙمٝمة ايمٗمقاٞمكم سمتبع ٓ ىمٛمت إذا9  أطمر َمثال

 َمـ وحتٗمؼ سمٟمىمد يمذا- ايمبداية دم زم١مفمدادها ومٚمت ايمتل زمؽ اخلاصة وايم٘مازمالت ايمتجٜمٝمزات مجٝمع إلؽمتبدال ضمتك ورزمام ايمٕمراَمات

 -فمٙمٝمٜما وسمسغم متٙم٘مٜما ايمتل ايمٗمقاٞمكم زمٛمٖمس أيّماً  َمدرىمكم يمديؽ ايمٔماَمٙمكم اظمٗماويمكم أن َمـ وسمٟمىمد ايمبدء ومبؾ زمؽ اخلاصة اظمس٠مويمٝمات
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 cable ىمؾ اطمتبار جيب ايمُمب٘مة دم ٘مازمالتايم سمثبٝمت ومبؾ 9زمؽ     اخلاصة  infrastructure ايمـ ىمازمالت اطمتبار فمدم9 ايمثاَمـ اخلْمٟم -8

 ؿمقل يُمٚمؾ اإلطمتبار وهذا َمٛمف، اظمٗمِمقد يمإلؽمتخدام وصاحلة َمٛماؽمبة سم٘مقن ايم٘مازمالت هذه أن َمـ يمٙمتٟمىمد اظمٛماؽمبة إدوات زم١مؽمتخدام

 إلم سمِمؾ رؽمالوإ اسمِمال رسفمة إلم زمحاصمة ىمٛمت إذا اظمثال ؽمبٝمؾ همٔمعم - واإلضمتٝماصمات اظمقاصٖمات َمْمازمٗمة َمـ زمايمتحٗمؼ وذيمؽ ايم٘مازمؾ

Gb1 فمؿ  -   د إلم حيتاج أم ذيمؽ يدفمؿ ؽمقف ايم٘مازمؾ وؿمقل طمِمائص أن َمـ همتٟمىمد ايمثاٞمٝمة دم 

 زمؼمسمٝمب يٗمقم همبٔمّمٛما cableال داطمؾ همردية أؽمالك شمامٞمٝمة يقصمد أٞمف سمٔمٙمؿ ىمام standard      9ٚمٗمايسايمـ إسمباع فمدم9 ايمتاؽمع اخلْمٟم -9

 َمٔمٓمؿ زمٟمن ُٞمدِرك وٓ َمٔمكم سمرسمٝمب إؽمالك زمؼمسمٝمب اخلاص standard ال ٞمْمبؼ وٓ فمُمقائٝمة زمْمريٗمة وسمقصٝمٙمٜما إؽمالك هذه

 يمذيمؽ ،) احلديثة  ٓ (  standard ايمـ هذا زمتْمبٝمؼ إٓ زمٔمٚمٙمٜما سمٗمقم ٓ ؽمٝمس٘مق ؽمقيتُمات و  روسمرات َمثؾ ايمُمب٘مة دم devicesايمـ

 هذه وطمايمٖمت إفمؼمضت  ١مذاهم- مم٘مٛمة ىمٖماءة وزمٟمىمثر َمُماىمؾ زمدون ايمٔمٚمؾ يمؽ يّمٚمـ شمازمت standard فمعم سمسغم أن يٖمّمؾ

 يمؼمسمٝمب َمٔمروف standard همٝمقصمد  -ىم٘مؾ ايمُمب٘مة أداء فمعم ؽمٙمبل أشمر هلا ي٘مقن أن يٚم٘مـ َمُماىمؾ دم سمٗمع همسقف standardايمـ

 َمثؾ( MIDI) زمبٔمّمٜمؿ اظمتِمٙمكم اجلٜمازيـ ىماٞمقا إذا *9   زمبٔمّمٜمؿ اظُمتِمٙمكم اجلٜمازيـ ٞمقع فمعم زمٛماءً  ايمؼمسمٝمب هذا ويتؿ إؽمالك

 -Cross over زمْمريٗمة َمرسمبة أؽمالىمف UTP زم٘مازمؾ سمقصٝمٙمٜمؿ همٝمتؿ PC ايمـ و Routerايمـ

 زمْمريٗمة َمرسمبة أؽمالىمف UTP زم٘مازمؾ سمقصٝمٙمٜمؿ همٝمتؿ Switch ايمـ و Hubايمـ َمثؾ( MIDIX) زمبٔمّمٜمؿ اظمتِمٙمكم اجلٜمازيـ ىماٞمقا إذا  * 

Cross over. 

 UTP زم٘مازمؾ سمقصٝمٙمٜمؿ همٝمتؿ Switch وايمـPC ايمـ َمثؾ (MIDIX)وأطمر( MIDI) أضمدهؿ زمبٔمّمٜمؿ اظمتِمٙمكم اجلٜمازيـ ىماٞمقا إذا*    

 -Straight-through زمْمريٗمة َمرسمبة أؽمالىمف
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 فمٛمد َما ٞمقفماً  نماَمض ي٘مقن ايمذي وإطمغم ايمٔماذ اخلْمٟم إلم إٞمتٗمٙمٛما وأطمغماً  9حتتاصمٜما   ايمتل cables ايمـ سمُمٕمٝمؾ فمدم9 ايمٔماذ اخلْمٟم -10

 Ethernet) ؾمب٘متؽ دم يمديؽ ىمان يمق َمٔمل ختٝمؾ 9ايمتايمٝمة ايمسْمقر دم ضٝمحفسمق ُأريد َما زمممح أومقم ؽمقف ويم٘مـ فِمٛمقاٞمف ومِراءة

switch )وىمازمالت Ethernet وأطمرى Fast Ethernet هؾ زم١مؽمتخداَمف سمٗمقم ؽمقف ايمذي ايم٘مازمؾ ٞمقع هق َما احلايمة هذه همٖمل 

 ،إلٞمؽ Ethernetايمـ تىمازمال سمستخدم ؽمقف زمايمْمبع9 اإلصمازمة      ؟ وظماذا- ؟ Fast Ethernetايمـ أمEthernet ايمـ سمستخدم

 100Mbps Fast) رسفمة يٖمٜمؿ أم( Ethernet 10Mbps)  ايمـ رسفمة يٖمٜمؿ هق هؾ زمف اظمتِمؾ اجلٜماز يمرسفمة خُمَّمع

Ethernet)ايمـ إؽمتخدَمت إٞمؽ ،ىمامcable ؾمب٘متؽ وجئمؾ اظمْمٙمقزمة ايم٘مٖماءة يمؽ حيٗمؼ وايمذي ؾمب٘متؽ إضمتٝماصمات وهمؼ اظمٛماؽمب 

خماؿمر  ضمدوث إلم ذيمؽ همسٝم٠مدى( 100Mbps Fast Ethernet) زمرسفمة ىمازمؾ زمتُمٕمٝمؾ ومٚمت إذا ويم٘مـ   -َمٛمتٓمؿ َمـ زمُم٘مؾ سمسغم

 اخلْمٟم هذا دم سمٗمع همٟمٞمت وزمايمتارم ومبؾ َمـ هلا َُمرسمب نمغم ايمُمب٘مة دم إطمتٛماومات وضمدوث( instability) ايمُمب٘مة دم اإلؽمتٗمرار فمدم َمثؾ

 (-حتتاصمٜما ايمتل cables ايمـ سمُمٕمٝمؾ فمدم)وهق أٓ أفماله اظمذىمقر

 

 ة بٜما  ىمام دم  اخلْمقات ايمتايمٝمٞمرسم  Softwareأن  ٞمٗمقم  زمتجٜمٝمز  ايمُمب٘مة  زمرجمٝما      Hardwareأن أىمٚمٙمٛما  جتٜمٝمز  ايمُمب٘مة  َماديًا    أن  وزمٔمد

  9يقم ىمامٞمستخدَمٜما  دم  زمٛماء  ىمؾ  ايمُمب٘مات   رئٝمسٝمة طمْمقطوهل  

 -   ( آصمٜمزة ىمؾ فمعم 10أو ويٛمدوز   8.1أو ويٛمدوز  7أو ويٛمدوز  XPإىمس  يب   ويٛمدوز) ايمتُمٕمٝمؾ   ٞمٓمام سمثبٝمت   -1

 ضبط  إفمدادات  اظمقدم  أو  ايمروسمر   زمحٝمث  يِمبح ومادر  فمعم  آسمِمال زماإلٞمؼمٞمت وفمٚمؾ  احلامية  يمف   -2

 ( - Workgroupوهذا  َما يسٚمك  ايمـــ) آصمٜمزة ىمؾ دم واضمد Network Name  ةايمُمب٘م أؽمؿ جتٔمؾ أن    -3

 -computer name ايمُمب٘مة دم آؽمؿ ٞمٖمس هلا صمٜمازان هٛماكزمٟمٞمف ٓ  يقصمد  تٟمىمدايم    -4

 - آصمٜمزة فمدد فمعم  192.168.10.2 َمـَمثال   يبدأ  IP Address شمازمت فمٛمقان المدم ىمؾ  إصمٜمزة   ايمُمب٘مة ىمارت افمداد ضبط    -5

 -  Printer Sharedَمُمارىمة  ايمْمازمٔمة  -6

 -  Partition Sharedَمُمارىمة  إومراص  -7

  Homegroup-فمـ  ؿمريؼ   Files Sharedَمُمارىمة  اظمٙمٖمات  فمعم  ايمُمب٘مة   -8

ؽمقف  ٞمتْمرق  الم  هذه  اخلْمقات  إن ؾماء  اهلل  دم  اجلزء   -زمٔمد  إٞمجاز  ىمؾ  هذه  اخلْمقات  أصبحت  ايمُمب٘مة  صماهزة يمالؽمتخدام   و أن    

  يم٘مل سمُماهد  هذه  اإلفمدادات  همٝمديق   --  ايمثاين  َمـ  هذا  ايم٘متاب وؽمٛمٗمقم  زمممضمٜما  زمايمتٖمِمٝمؾ --   يٚم٘مٛمؽ أيّما َمتازمٔمة  ومٛماسمٛما فمعم  ايمٝمقسمٝمقب

 Softwareتجؼوزىىالذبكظىىبرمجوًاىىى(12-6)

ى



 

 
488 

 انذهاب اىل انفهزس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الكوثيىتزاخ احملوىلح

Laptops

اٌىّج١ٛرش  اٌّسّٛي  ٘ٛ  األوثش  أزشبسا  ٚاألوثش اعزخذاًِب فٟ  

ٚلزٕب  اٌسبٌٟ  ..  ٌٙزا خصصٕب  ٘زٖ  اٌٛزذح  ٌششذ  اٌىّج١ٛرش  

 ٚو١ف١خ  فىٗ  ٚرشو١جٗ .. اٌّسّٛي ِب  ٟ٘  أخضائٗ  ٚأٔٛاػٗ  
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ئمتػم  فمبارة فمـ  صمٜماز  ايم٘مؼموين  َمتٛمٗمؾ (9Notebook Computer ٚLaptop زماإلٞمجٙمٝمزية) اظمٖم٘مرة ضماؽمب أو اظمحٚمقل احلاؽمقب

 زمقزٞمف يتٚمٝمز- PCٝمات  وأداء  حمدودة  أومؾ  َمـ  ايمــويم٘مـ  زم١مَم٘ماٞم  PCويم٘مٛمف  ٞمسخة  َمِمٕمرة  َمـ  ايم٘مٚمبٝمقسمر  ايمٔمادي   احلاؽمقب أؾم٘مال َمـ

 وايمتٛمٗمؾ زمحٚمٙمف يسٚمح مما  ، اظم٘متب زمحاؽمقب َمٗمارٞمة --  ( ىمجؿ 5.4 لم ا1.4) رؿمؾ 12  لما  3 َمـ ايمٕمايمب دم ي٘مقن وزٞمف-ضمٝمث  أن   اخلٖمٝمػ

 اٞمدَماج اظمحٚمقيمة يمٙمحقاؽمٝمب اظمٚمٝمزة ِمائصاخل--  ؽمافمات يمٔمدة زماؽمتٗماليمٝمة ايمٔمٚمؾ َمـ يٚم٘مٛمف وايمذي زمايمْماومة اخلاص َمِمدره يٚمتٙمؽ ىمام- زمف

 -اجلٜماز داطمؾ دم  ( 9Touchpad زماإلٞمجٙمٝمزية)ايمٖمٟمرة و ايمٔمرض وؾماؾمة اظمٖماسمٝمح يمقضمة

 ضماؽمقب هم٘مرة ٓضمت ايمٔممميـ، ايمٗمرن ؽمبٔمٝمٛمٝمات زمداية َمع ايمُمخيص احلاؽمقب ـمٜمقر زمٔمد* أَما  سماريخ  هذا  ايمٛمقع  َمـ  ايم٘مٚمبٝمقسمرات  9

 -1972 ؽمٛمة Xerox ذىمة َمـ Alan Kay ىماي أٓن فمٛمٜما فمػم حمٚمقل

 IBM وهق ،1975 ؽمٛمة يمٙمٚممموع ٞمتاج أول سمسقيؼ يمٝمتؿ- IBM SCAMP project َممموفمٜما أم-يب-أي ذىمة فمرضت ،1973 ؽمٛمة

 -سمسقيٗمف يتؿ حمٚمقل أول ،5100

 ومازمٙمة ْماريةوزم دي-د-أل زمُماؾمة أزمسقن ذىمة َمـ ضماؽمقب Epson HX-20- صٕمغم ووزن زمحجؿ حمٚمقل أول فمـ ئمٙمـ ،1981 ؽمٛمة

   -ىمٙمغ 1.6 زمقزن ضماؽمبة زمحجؿ وؿمازمٔمة يمٙمُمحـ

 --   م1991 فمام "PowerBook" أؽمٚمف   آزمؾ أٞمتجتف همٔمقم   سمقب ٓب أولشمؿ  زمٔمد  ذايمؽ أٞمتج 

 

 

 

 

 

 

 

 Laptop Definitionتطروفىالكمبووترىىالمحمولىىى(13-1)

ىى 
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 ا وهذا  جئمٙمؽ  ومادر PCايم٘مٚمبٝمقسمر ايمٔمادي   َمـ غمزم٘مث أصٕمر وضمجٚمف أطمػ وزٞمف زمٟمن يتٚمٝمز سمقب ايمالب Size9  وايمقزن احلجؿ     -1

 -سمريد   َم٘مان ٕيفمعم ايمتٛمٗمؾ زمف  

دون   يمسافمات وومت أي أو َم٘مان أي دم   سمقب ايمالب ؾٝمسمُمٕم سمستْمٝمع  PCايم٘مٚمبٝمقسمر  ايمٔمادي   وزمٔم٘مس Battery 9 ايمبْمارية     -2

 -احلاصمة  الم  ايم٘مٜمرب 

َم٘مان   أي َمـ الم اإلٞمؼمٞمت  لقدطمجئمٙمؽ  ومادرا  فمعم  ايم وهذا   وايريمٝمسومْمٔمة  همٝمف صمديد سمقب ٓب أي Internet9  اإلٞمؼمٞمت     -3

 يمق ضمتل يمسافمات  USB Modem  َمقدم يب-اس-ايمٝمق ؿمريؼ فمـ سمتقهمر  همٝمف  إٞمؼمٞمت - وأيّما سمستْمٝمع  ايمدطمقل  الم  إٞمؼمٞمت   

 -ءىمٜمرزمامل  ي٘مـ هٛماك 

 ٕي   َمٝمزة ها وهذه  ٞمٔمتػم PCَمٛمخٖمض  زمٗمدر  َما  هق  دم ايم٘مٚمبٝمقسمر  ايمٔمادي   سمقب ايمالبصقت   أن  Sound  9  ايمِمقت     -4

 -ة وزمِمقرة َمستٚمرة  رزم٘مث  ايم٘مٚمبٝمقسمر يستخدم ؾمخص 

 

 - PC ايم٘مٚمبٝمقسمر  ايمٔمادي َمـ أومؾ وأدائف ىمٖماءسمف   -1

 سمٙمٖمت أو سمٔمْمٙمت   يمق ٕٞمف ايم٘مٚمبٝمقسمر  ايمٔمادي   فمٚمر َمـ أومٌم فمٚمرهجئمؾ    ايمٔمٝمبهذا  و َم٘مقٞماسمف9  أيًا  َمـ  جتديد أو سمٕمغم صٔمقزمة       -2

 -َم٘مقٞماسمف أنمٙمب سمٕمٝمغم ايمسٜمؾ َمـ ايمذي  ايمٔمادي ايم٘مٚمبٝمقسمر فم٘مس و  ٓ  يٚم٘مـ  سمٕمغمه همٟمٞمف  يِمٔمب أ  همٝمفرء 

 يمٙمرصمال ايمذي  زمايمٛمسبة اخلِمقزمة فمقم رضره نمغم وايمٝمديـ يـوايمٖمخذ ٜمروايمٓم ايمٖمٗمري ايمٔمٚمقد يرض ضمٝمث أٞمف صحٝمة 9   َمُماىمؾ يسبب    -3

 -)زمكم  أرصمٙمٜمؿ (  ضمجرهؿ فمقم ة  صمدا  غمىمث ٕوومات هيستخدَمق

  -ايمٔمادية   اظم٘متبٝمة ايم٘مٚمبٝمقسمرات فم٘مسوسمٛمٗمٙمف    ضمرىمتف ؽمٜمقيمف زمسببوذيمؽ   9  رسومتف ؾ ومد  يسٜم  -4

 

 دم ويستخدم احلجؿ ىمبغم اظم٘متبل زمٝمٛمام  َم٘مان اي دم يمٙمتٛمٗمؾ وومازمؾ صٕمغم ضمجٚمف ٓن  اظمحٚمقل اجلٜماز ؿمبٔماً  يتٖمققSize    9احلجؿ   -1

 --  نمايمباً  واضمد َم٘مان

 ايمْمريٗمتكم وزم٘مؾ -- Dell .  HP َمٔمٝمٛمة ذىمة َمـ صماهز ذاءه او ايمٗمْمع زمتجٚمٝمع اَما ريٗمتكمؿم يمف اظم٘متبل ذاءPrice    9 ايمسٔمر  -2

 -- اظمحٚمقل اجلٜماز َمـ نمايمباً  ارطمص ؽمٔمره

 ىFeatures Laptopمموزاتىىالكمبووترىىالمحمولىى(13-2)

 ىDefects Laptopرووبىىالكمبووترىىالمحمولىى(13-3)

 PCوالكمبووترىىالمكتبيىىىLaptopالكمبووترىىالمحمولىىىالغرقىبونىىىى(13-4)
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 اظمحٚمقل ومْمع ٓن   اظم٘متبل يمٙمجٜماز زمسٝمط زمُم٘مؾ هٛما ايم٘مٖمة متٝمؾ ايمٗمْمع سمِمٛمٝمع َمقاد ٞماضمٝمة َمـ زماجلقدة اظمٗمِمقدQuality 9اجلقدة    -3

 --  يمٙمحجؿ سمٙمتٖمت وٓ آداء زيادة هبدف فمٚمٙمٝمة زمْمريٗمة سمِمٛمع اظم٘متبل ومْمع زمٝمٛمام  جؿاحل زمِمٕمر سمتٟمشمر مم٘مـ

 ؽمٛمقات 4 إلم 3 هق اظمحٚمقل أفمامر َمتقؽمط أن سمبكم IDC ذىمة ؿمريؼ فمـ أصمري زمحث دم9   ( Life Span)   آهمؼمايض ايمٔمٚمر  -4

  اؿمقل اظم٘متبل فمٚمر ان اظمٗمِمقد يم٘مـ اؿمقل فمٚمر الم ٜمزةآصم سمستٚمر مم٘مـ ؿمبٔماً  --  ؽمٛمقات 6 إلم سمقصؾ اظم٘متبٝمة احلقاؽمٝمب زمٝمٛمام-- 

 -- زماؽمتٚمرار ايمتٛمٗمؾ َمـ او ومقية ؽمٗمْمات َمـ اَما فمْماليمإل َمٔمرض اظمحٚمقل ٓن

 RAM  ايمرامايمذاىمرة  هق يمٙمتْمقير ايمٗمازمؾ   اجلزء , اظمحٚمقل احلاؽمب سمْمقير ايمِمٔمب َمـ9  ( Development) ايمتْمقير   -5

 ضمتك يمٙمتْمقير ومازمؾ اجلٜماز ي٘مقن وٓزمد رسيع زمُم٘مؾ يتجدد ايمتٗمٛمٝمة فمامل ٓن ٙمبٝمةؽم صٖمة وهذي Hard diskوايمٗمرص  ايمِمٙمب 

 -- ايمتْمقير او يمٙمتٕمٝمغم ومازمٙمة همٝمف ومْمٔمة ىمؾ اظم٘متبل زمٝمٛمام  فمايمٝمة وومدرات رسفمات سمْمٙمب ايمقم اجلديدة وايمػماَمج آٞمٓمٚمة َمع يتٛماؽمب

 سمروح اٞمؽ اَما  فمقيِمة َمُم٘مٙمة سمقاصمف ؽمقف  لاظمحٚمق سمٔمْمؾ اذا9   ( Faults and maintenance)  وايمِمٝماٞمة آفمْمال  -6

 ايمممىمة فمٛمد آ سمقصمد َما ومْمٔمة سم٘مقن ومم٘مـ!  اجلٜماز ومٝمٚمة ٞمِمػ او شمٙمث سمٔمادل اضمٝماٞماً   ىمبغمة زمٚمبايمغ سمْمايمبؽوؽمقف  ايمممىمة يمِمٝماٞمة

 ومم٘مـ ؽمٜمٙمة صٝماٞمتف اظم٘متبل زمٝمٛمام---  آؽمتخدام َمدة ضمسب , ؽمٛمتكم الم ؽمٛمة َمـ آهمؼمايض فمٚمرها ايمقم ايمبْمارية نمغم هذا  إم

 -  َمتٔمددة ذىمات وَمـ ايمسقق َمـ ومْمٔمة اي سمستبدل

 

 

 اخلٖمٝمػ اظمٔمدن أو   plastic ايمبالؽمتٝمؽ وهذا  ايم٘مٝمس  أو  ايمٕمالف  واومل  صمدا  يمٙمٗمْمع  اظمقصمقدة  دم ايم٘مٚمبٝمقسمر  --   ىمام  أٞمف  َمِمٛمقع  َمـ  

lightweight metal  ، إظمٛمٝمقم َمثؾ aluminum  ايمتٝمتاٞمٝمقم أو  titanium    وخيتٙمػ  ؾم٘مؾ هذا  ايم٘مٝمس  أو  ايمٕمالف  َمـ  صمٜماز -

 ---   Laptopالم  صمٜماز  زمحسب  ايمممىمة  اظمِمٛمٔمة   يمٙم٘مٚمبٝمقسمر  اظمحٚمقل  

 

 

 

 

 ىىىLaptop Componentsمكوناتىىالكمبووترىىالمحمولىىىى(13-5)

 Laptop Caseالكوسىىىىى(13-5-1)
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 سمٗمريبا  َمقصقيمة أو  َمدجمة هبا -- ايمٙمقضمة  إم هق  ايمٗمْمٔمة  ايمرئٝمسٝمة  ايمتل  سمّمؿ  وسمرزمط  مجٝمع  َم٘مقٞمات ايم٘مٚمبٝمقسمر  اظمحٚمقل  --   هم٘مؾ  ايمٗمْمع  

متاَمًا  وَمـ ضمٝمث  أدائٜما  همٟمهنا  َمٛمخٖمّمة  ٞمسبٝما  فمـ  أداء  ايمٙمقضمة  إم  PCوختتٙمػ  ؾم٘مٙمٜما  فمـ  ايمٙمقضمة  إم  اظمقصمقد  دم ايم٘مٚمبٝمقسمر  ايمٔمادي 

ر  اظم٘متبل  ىماجلرس  ايمُمامرم  واجلٛمقيب  وايمبايقس  دم ايم٘مٚمبٝمقسمر  ايمٔمادي  --وأنمٙمب  اظمحتقيات  جمقدة ىمام دم  ايمٙمقضمة  إم  اخلاصة  يمٙم٘مٚمبٝمقسم

 وزمْمارية  ايمسٝمٚمقس  ونمغمها  َمـ  ايمٗمْمع   ويٚم٘مٛمؽ  َمراصمٔمة  ايمقضمدة ايمثايمثة  ايمتل  سمتحدث  فمـ  ايمٙمقضمة  إم  زمايمتٖمِمٝمؾ  -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laptop Motherboardاللوحظىىاألمىىىىىى(13-5-2)
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 9  هل   PCم دم  ايم٘مٚمبٝمقسمر  اظم٘متبل  وايمٙمقضمة  إ اظمحٚمقل ايم٘مٚمبٝمقسمردم   Motherboard إم ايمٙمقضمة زمكم إؽماؽمٝمة ايمٖمروق

 9 هم٘مؾ  ذىمة  َمـ  ايمممىمات اظمِمٛمٔمة  سمِمٚمؿ  ضمسب  َما  سمريد دون  ايمتٗمٝمد  ظمٔماير  حمددة  --  َمٔمايغم وصمقد فمدم -1

 -َمـ  ايمٙمقضمة  آم  اظمقصمقدة  دم  ايم٘مٚمبٝمقسمر  اظم٘متبل    زم٘مثغم أصٕمر ٜما  وسمِمٛمٝمٔمٜما  ؾم٘مٙم -2

 دوائر  َمت٘ماَمٙمة  َمثؾ    - ضمٝمث يقصمد  َمٛماهمذ و   َمت٘ماَمٙمة سمٗمريبا ىمٙمٜمادم  آب سمقب فمعم  ايمٙمقضمة  إم  ايمٔمٛماسمجٝمع   -3

  ( serial .  parallel  USB .  IEEE 1394 .  video .  expansion .  and network ports of the 

laptop  .-) 

ة  دم  واضمد سمقؽمع زمْماومة اؽمتبدالسم٘مٙمٖمة  َمـ  جمرد  ىمثرأ وهذا  ئمتػم  ،همٟمن  فمٙمٝمؽ  اؽمتبداهلا  ىماَمٙمة  ،هٛماك  فمْمؾ دم ايمٙمقضمة  ىمان إذا -4

 - PCايم٘مٚمبٝمقسمر  اظم٘متبل 

 

  9احلرارة درصمة يمتخٖمٝمض ايمتايمٝمة اظمٝمزات َمع اظمحٚمقل ايم٘مٚمبٝمقسمر َمٔماجلات صٚمٚمت

 زماؽمتخدام سمٔمٙمؼ وأ إم ايمٙمقضمة إلم َمباذةيٟميت َمدجما  اظمحٚمقل ايم٘مٚمبٝمقسمر أصمٜمزة َمٔماجلات إم 9  ايمٙمقضمة اظمٔمايمج  يٟميت  َمدجما  فمعم  -1

 َمـ زمدٓ  balls ىمرات يستخدم وايمذي ايمٗمٝماؽمٝمة،  Micro-FCBGA (Flip Chip Ball Grid Array)    َماي٘مرو

 -  َمٔمايمج ي٘مٚمـ  سمرومٝمة  ٓ أيّما أٞمف  ئمٛمل وهذا إزايمتٜما، يٚم٘مـ ٓ اظمٔمايمج أن ئمٛمل وهذا احلآت، َمٔمٓمؿ دم Pins ايمدزمازمٝمس

   اظمٔمايمج إلزمْماء هل احلرارة ظم٘ماهمحة ؿمريٗمتان Lower voltages and clock speeds   9   وأومؾ رسفمة ىمٜمريب صمٜمد  أومؾ -2

 -ضمرارة وأومؾ أداء أومؾ ( --    وهذا  جئمٙمف   اجلٜمد أومؾ دم سمُمٕمٝمٙمف) همقيمتٝمة  أومؾ سمٔمْمٝمف أو( أومؾ زمرسفمة سمُمٕمٝمٙمف)

 ايم٘مٚمبٝمقسمر أصمٜمزة َمٔمٓمؿ سمُمٕمٝمؾ ؽمٝمتؿ ( Active sleep and slowdown modes  9)أٞمامط ايمبطء و ايمس٘مقن  ايمٛمُمط  -3

 زماؽمؿ اظمٔمروف هق هذا--   ايمبْمارية فمٚمر إؿمايمة  حاويمةوذيمؽ ظم ايمبْمارية، ؿماومة سمٔمٚمؾ  فمعم   فمٛمدَما أومؾ ؿماومة ضمايمة دم اظمحٚمقيمة

(processor throttling  )-  فيمتُمٕمٝمٙم ضمٗما حيتاج اظمٔمايمج ىمان إذا َما يمتحديد ايمتُمٕمٝمؾ ٞمٓمام َمع وشمٝمؼ زمُم٘مؾ إم ايمٙمقضمة وسمٔمٚمؾ 

همٟمن اظمٔمايمج حيتاج    ٙمٚمٔماجلةيم ومقة أىمثر ضماصمة هٛماك سم٘مقن فمٛمدَماأي   -احلرارة وطمٖمض ايمْماومة يمتقهمغم أزمْمٟم  أو  سمُمٕمٝمٙمف - رسفمة زمٟمومٍم

 رسفمة همٟمن اظمٔمايمج حيتاج  الم  سمُمٕمٝمٙمف  أزمْماء  وأومؾ    ٙمٚمٔماجلةيم ومقة أومؾ  ضماصمة هٛماك سم٘مقن فمٛمدَماالم  سمُمٕمٝمٙمف  زمٟمومٍم  رسفمة -- و

 --   يمٕمرض  سمقهمغم  ايمْماومة

 راصمع  ايمقضمدة ايمرازمٔمة  ايمتل  سمتحدث  فمـ  اظمٔماجلات يمتٔمرف  ايمٝمٜما  زمُم٘مؾ  أىمػم  وسمٔمرف أٞمقافمٜما  وَما  هق  إهمّمؾ   يمؽ   -- 

  Laptop Processor(CPU)المطالجىىىىى(13-5-3)
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 وسمقضع  همقق  اظمٔمايمج  َمروضمة حتتقى  فمعم  َمػمد  أو  َمُمتت  ئمٚمؾ فمعم  سمػميد وختٖمٝمػ  احلرارة  فمـ  اظمٔمايمج  -- 

 

 

 

 

 

 

 اظمٔمايغم ٞمٖمس ويم٘مـ-  صمدا ىمبغمةٕهنا  PC اظم٘متبل ايم٘مٚمبٝمقسمر ايمتل  سمستخدم  دم     RAMايمرام  ذاىمرة سمستخدم ٓ اظمحٚمقيمة سمرايم٘مٚمبٝمق أصمٜمزة

 ،DDR، DDR2 جتد أن يٚم٘مـ أٞمؽ ئمٛمل هذا- اظمحٚمقيمة ايم٘مٚمبٝمقسمر أصمٜمزة فمعم ْمبؼسم  ايم٘مٚمبٝمقسمر  اظم٘متبل  RAMذاىمرات  فمعم سمٛمْمبؼ ايمتل

ٚSODIMMs DDR3 أي َمـ وايمتحٗمؼ اظمحٚمقل، ايم٘مٚمبٝمقسمر صمٜماز يستخدم ايمذاىمرة َمـ ٞمقع أي ظمٔمرهمة -اظمحٚمقيمة يم٘مٚمبٝمقسمرا ٕصمٜمزة 

  اظمِمٛمٔمة ايمممىمة َمقومع أو ديمٝمؾ

   9اظمحٚمقل ايم٘مٚمبٝمقسمر RAMايمــــ  ذاىمرة ؾم٘مؾ  َمـ ؾمائٔمان ٞمقفمان أن هٛماك

  Laptop RAMائوظىىىىالذاكرىىالطذوىىى(13-5-4)
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1-   SO DIMM)    )Small Outline DIMM  : سمتقهمر SODIMMs ذيمؽ دم زمام ايمتُم٘مٝمالت، ـَم َمتٛمقفمة جمٚمقفمة دم 

و  ، دزمقس  144يمدهيا     DDR3 SDRAM (دزمقس 204)زمــ وسمٟميت  زمت 64 و(  Pins دزمقس 72)و سمٟميت  زمـ زمت 32 طمٝمارات

 دم قضعسم جيب أن  SODIMM أن َمـ تٟمىمدوجيب  ايم ، دزمقس 200يمدهيا  DDR2وايمــ  ، دزمقس 200يمدهيا  DDR ايمـــ

 -إم ايمٙمقضمة َمع ة َمتقاهمٗم حمٚمقل ىمٚمبٝمقسمر

 يٚم٘مـ  DDR3 ايمـــ و DDR2 أن  ايمـــ ضمكم دم ،    GB 1 هق  واضمد  صمٝمجا   ا أفمعم  ضمجؿ  وصٙمت  ايمٝمٜم DDRواضمدة  َمـ ايمــ 

 دم  ايم٘مٚمبٝمقسمرات اظم٘متبٝمة  DIMM ايمــ ذاىمرة َمع َمتساوية  سم٘مقن  وايمتل ، GB 6 سمِمؾ  ايمقاضمدة  َمٛمٜما  الم  ؽمتة  صمٝمجا   ومدرات دم ذاؤها

 

 

 

 

2- Micro DIMM.   : َمـ اظمئة دم 50 زمٛمسبة   أصٕمرئمتػم SODIMM   -أن هق آطمر ىمبغم همرق MicroDIMM يمدهيا يمٝمس 

 ؽمـ  172 يمدهيا  زمت 64وذاىمرات  ذات ايمــ  إىمثر  ؾمٔمبٝمة   --  MicroDIMM ؾم٘مؾ وئمتػم هذا   -إؽمٖمؾ  دم همتحات  أي

Pins  دم   ايمـــ DDR ؽمـ  دم  ايمــــ  214 وDDR2- 

 

 

 

 

 

 " أٚ Graphics Card" أٚ  "Video Card" او   " Laptop VGA" سمقب ٓب ؾماؾمة ىمرت

"GPU = Graphics Processing Unit "  دم ايمرؽمقَمٝمات َمٙمٖمات َمٔماجلة فمـ اظمس٠مول اجلزء هق 9أي وضمدة َمٔماجلة  ايمرؽمقَمٝمات 

  Video Card Laptopكرتىالذاذظىىىى(13-5-5)
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 اظم٘متب ؽمْمح9 ايمُماؾمة فمعم يٓمٜمر رء ىمؾ عمفم سمدل graphics رؽمقَمٝمات ىمٙمٚمة إن  -ايمُماؾمة فمعم فمرضٜما و صقر إلم وحتقيٙمٜما ايم٘مٚمبٝمقسمر

 -ايمُماؾمة فمعم سمراه َما ىمؾ و أيمٔمابو  همٝمديقو صقرو أيٗمقٞماتو

 َما ىمؾ افمعم و اومقى ايم٘مرت ىمان َما ىمؾ يمٙمُماؾمة اجلٜماز ومٙمب َمـ ايمٖمٝمديق و ايمِمقر و ايمبٝماٞمات سمرؽمؾ ايمقم ايمٗمْمٔمة او آداة هق ايمُماؾمة ىمرتو

 و اظمقديؾ و ايمممىمة َمثؾ ايمُماؾمة يم٘مروت َمٗمايٝمس فمدة هٛماك و اجلقدة فمايمٝمة ايمٔماب او ٚمٝمؿسمِم سمْمبٝمٗمات َمثؾ أومقى سمْمبٝمٗمات سمُمٕمٝمؾ اؽمتْمٔمت

 ٓ أيمٔماب صمقدة فمـ يبحث ظمـ و اظم٘متبٝمة ايم٘مٚمبٝمقسمرات دم فمادة سمتقاصمد ايمُماؾمة ىمروت دم اظمٔمٗمدة ايمتٖماصٝمؾ يم٘مـ آَمقر َمـ نمغمها و ايمٖمئة

 -سمّماهك

 9يمٗمسٚمكم فمادة سمٛمٗمسؿ سمقب ايمالب دم ايمُماؾمة ىمروت 

 َمدَمج اٞمف زمح٘مؿ ؿمبٔماً  و-  سمقب يمالب إم ايمٙمقضمة  دم َمدَمج ايمُماؾمة ىمرت ان ئمٛمل هذا وIntegrated"  9" َمدَمج ؾماؾمة رتىم -1

 و ايمٖمٝمديق سمْمبٝمٗمات مجٝمع سمُمٕمٝمؾ فمعم ومادر هق و اظمتقؽمْمة آصمٜمزة دم اظمٛمتمم هق اظمدَمج ايمُماؾمة ىمرت اضٔمػ ي٘مقن َمٛمٖمِمؾ يمٝمس و

 ايمالب َمقاصٖمات دم َم٘متقب جتد نمايمباً  و اظمستخدَمكم ٕنمٙمبٝمة َمٛماؽمب هق و اظمتقؽمْمة ؿايمتِماَمٝم و اظمتقؽمْمة آيمٔماب و ايمٛمِمقص

 همٔمٛمد- اجلٜماز ذاىمرة َمع َمُمؼمىمة زمذاىمرة ئمٚمؾ ايم٘مرت ان ئمٛمل هذا و َمٝمجا 128 إلم ئمٚمؾ َمثال  زمٟمٞمف ايمُماؾمة ىمرت ذىمر فمٛمد سمقب

 ايمتل ايمذاىمرة َمٗمدار - ايمتْمبٝمؼ هذا َمع يمٙمتٔماَمؾ ٞمٖمسف ازاجلٜم دم اظمتقهمرة ايمذاىمرة ؽمٝمستخدم ايم٘مرت هم١من ذاىمرة يتْمٙمب سمْمبٝمؼ سمُمٕمٝمؾ

 ىماهمٝمة َمٝمجا 128 و ايمسازمٗمة ايمٛمٗمْمة دم فمٛمف سم٘مٙمٚمٛما ايمتل و اجلٜماز رام او اجلٜماز ذاىمرة َمـ َمٝمجا 128 سمتٔمدى يمـ ايم٘مرت ؽمٝمستخدَمٜما

 -اجلٜماز َمقاصٖمات دم ذىمره يتؿ َما ضمسب اظمستخدَمة ايمذاىمرة َمٗمدار يتٕمغم و ايمتْمبٝمٗمات و اظمستخدَمكم ٕنمٙمب

 -أومؾ زمْمارية اؽمتٜمالك  -2                               -أومؾ ؽمٔمر   -1   9 ممٝمزاسمف

 -ايمثٗمٝمٙمة يمالؽمتخداَمات َمٛماؽمب نمغم  9 فمٝمقزمف

 -ذيمؽ إلم وَما ايمبسٝمط وايمتِمٚمٝمؿ اخلٖمٝمٖمة وإيمٔماب ايمٖمٝمديق وَمُماهدة ايمٛمِمقص وحترير ايمتِمٖمح َمثؾ آؽمتخداَمات أنمٙمب    9يمـ َمٛماؽمب

 .    Intelِمٛمٔمة   9  ايمممىمة  اظم

 جئمؾ إم -مما ايمٙمقضمة دم َمدَمج ويمٝمس خمِمص و َمٛمٖمِمؾ ايمُماؾمة ىمرت ان ئمٛمل هذا وDedicated"  9" َمٛمٖمِمؾ ؾماؾمة ىمرت  -2

 -  ايمُماؾمة ىمروت َمـ افمعم ىمثغم سمْمبٝمٗمات َمع يمٙمتٔماَمؾ ومازمؾ و اومقى ايم٘مرت

 -ايمثٗمٝمٙمة يمالؽمتخداَمات َمٛماؽمبة وأىمثر أداء أهمّمؾ   9 ممٝمزاسمف 
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 -أىمثر زمْمارية اؽمتٜمالك –2        -أفمعم ؽمٔمر –1      9 فمٝمقزمف

 -ذيمؽ إلم وَما اجلقدة فمايمٝمة وإيمٔماب ايمثٗمٝمٙمة وايمتِمٚمٝمؿ ايمتحرير زمراَمج َمثؾ اظمتٗمدَمة آؽمتخداَمات أصحاب9 يمـ َمٛماؽمب

  ATI       &    NVidiaايمممىمة  اظمِمٛمٔمة  9   

  ايمذاىمرة VRAM 9أن ٞمٗمقل أطمرى وَمرة- أهمّمؾ إداء ىمان َما ىمؾ أىمػم ايمذاىمرة ىماٞمت َما ىمؾ- رام أو زمذاىمرة يٟميت ايمُماؾمة ىمارت 

 يُمارك اظمدَمج ايمُماؾمة ىمرت فمادة- ايمٔمادية آؽمتخداَمات أصحاب هتؿ وٓ ايمثٗمٝمٙمة آؽمتخداَمات أصحاب هتؿ إىمػم ايمذاىمرة

 - ايم٘مٙمٝمة سمقب ايمالب ذاىمرة َمع ايمذاىمرة

 ىمرت دم أَما-  Intel اٞمتؾ َمـ َمدَمج ىمرت ؽمتجد ايمٕمايمب دم همٟمٞمت اظمدَمج ؾمةايمُما ىمرت دماظمِمٛمٔمة  يم٘مروت  ايمُماؾمة 9 ىمام  ومٙمٛما     ايمممىمة

 زمٔمد- ” ATI آي يت أي“ أو ”NVidia ٞمٖمٝمديا“ إَما وهل ذىمتكم هٛماك ايمبداية دم- ايمًمء زمٔمض ايمتٔمٗمٝمد دم سمبدأ همإَمقر اظمٛمٖمِمؾ ايمُماؾمة

 -اظمتٗمدم اظمستخدم هيؿ يمتٖماصٝمؾا هذه دم ايمدطمقل- ذىمة يم٘مؾ ايمداطمٙمٝمة وايمسٙمسالت اظمقديالت فمممات يقصمد ذيمؽ

 9َمثؾ هبا طماصة ؾماؾمة ىمروت ذىمات فمدة سمِمدر اظمٔمايمج هذا فمعم افمتامداً  وNVidia”   9“ ٞمٖمٝمديا زمٚمٔماجلات ؾماؾمة ىمروت* 

“EVGA – XFX – BFG – GIGABYTE – ASUS – MSI” ايمممىمات َمـ نمغمهؿ و- 

 طماصة ؾماؾمة ىمروت ذىمات فمدة سمِمدر اظمٔمايمج هذا فمعم امداً افمت و AMD   9 َمـ ذىمة ”ATI“ آي يت اي زمٚمٔماجلات ؾماؾمة ىمروت *

 َمثؾ هبا

“SAPPHIRE – GIGABYTE – ASUS – MSI ”ايمممىمات َمـ نمغمهؿ و- 

 -خمتٙمٖمة َمقاصٖمات و ممٝمزات زمـ ايمُماؾمة ىمروت َمـ اخلاصة ٞمسخٜما إلصدار ايمسازمٗمكم اظمٔماجلكم أضمد سمستخدم اظمٛمتجة ايمممىمات إذاً 

 أرومام و ؿمرق َمٔمايمج ويم٘مؾ ايمُماؾمات ىمروت جمال دم ساع زمٝمٛمٜمؿ يقصمد و ىمبغم زمُم٘مؾ َمتٛماهمستكم ذىمتكم تاجإٞم َمـ هل ايمسازمٗمكم اظمٔماجلكم

  -وصمقدسمف ايمُماؾمة ىمرت همئة َمٔمرهمة دم سمسافمدك

 آهمّمؾ؟ هق َما اظمٔمتاد ايمس٠مال ىمايمٔمادة nVidia ام AMD -زم١مضاهمة ويٗمقَمقا- َمستٚمر سمْمقر دم ايمممىمتكم ٓن ه٘مذا ئمد مل آَمر 

 ايّماً  ئمتٚمد آَمر ويم٘مـ يمٙمٕماية ممٝمزة زمايمتٟمىمٝمد همٛمٖمٝمديا وضقضماً  اىمثر آَمقر سمِمبح يم٘مل ويم٘مـ- ممٝمزيـ همايمٛمقفمكم يمذيمؽ- ثةضمدي سمٗمٛمٝمات

 ىمٛمت ان ويم٘مـ ٞمٖمٝمديا ارم اذهب همٜمٛما ايمدهمع وسمستْمٝمع ضمديثة وزمتٗمٛمٝمات ؾماؾمة ىمرت اهمّمؾ ذاء يريد ؾمخص ىمٛمت هماذا- ايمسٔمر فمقم
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 ايم٘مروت فمقم ايمٌماع زمؾ ايمٔمادية ايم٘مروت فمقم خيتٙمٖمقا ٓ ايمممىمتكم أن زمٚمٔمٛمل ممتاز ATI همـ اومؾ زماؽمٔمار ويم٘مـ ممٝمز ؾماؾمة ىمرت سمريد

 ضمٝمث َمـ آهمّمؾ وختتار ايمسٔمر وزمكم زمٝمٛمٜما وسمٗمارن   وسمبحث ايمممىمتكم اَمر سمٛمز زمٟمن همٟمٞمِمحؽ يمذيمؽ- اخلارومة اطمر زمٚمٔمٛمل او ايمٔمايمٝمة

- ايمممىمة فمقم ويمٝمس آَم٘ماٞمٝمات فمقم ئمتٚمد زمايم٘ماَمؾ همإَمر حةواض اصبحت آن آَمقر أن افمتٗمد- زماإلَم٘ماٞمٝمات َمٗمارٞمة ايمسٔمر

 -NVidia ارم هماذهب ايمسٔمر دم َمرسمٖمع ؾماؾمة ىمرت زممماء ؽمتٗمقم ىمٛمت أن ويم٘مـ- زمممائف ومؿ ايمسٔمر دم وآهمّمؾ اَم٘ماٞمٝمات آهمّمؾ
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 --  وختتٙمػ  سمِمٚمٝمٚمٜما وؾم٘مٙمٜما  وَمٗماؽماهتا َمـ صمٜماز الم أطمر  --   هذه  ايمُماؾمة  ايمتل  سمٗمقم زمٔمرض  ايمبٝماٞمات  ايمتل  متت  َمٔماجلتٜما  يمٙمٚمستخدم

 سمقب   9  ايمالب ؾماؾمات واضمجام َمٗماؽمات9  اوٓ

   ايمِمٕمغم سمقب ايمالب َمسٚمك حتت يّمع هذا-       Inch زمقصة12 , 11 , 10 , 98    زمكم ضمجٚمٜما سمؼماوح9  صٕمغمة   ؾماؾمات  -1

Mini Laptop  يمٙمٔمكم َمريح يمٝمس ويم٘مـ وايمسٖمر ايمتٛمٗمؾ دم ايّما وَمٛماؽمب َمريح وهقة ػاخلٖمٝم ووزهنا اجلٚمٝمؾ زمُم٘مٙمٜما وسمتٚمٝمز 

 ايمالب يستخدَمقن ظمـ زمف يٛمِمح وٓ واظمٙمتٚمٝمديا ديقهاتٝمايمٖم َمُماهدة دم ايّما َمٛماؽمب ويمٝمس ىمبغم زمُم٘مؾ سمقب ايمالب يستخدم ظمـ

 -   يقَمٝما وَمت٘مرر ىمبغم زمُم٘مؾ سمقب

 وهٝما اٞمتُمارا ىمثرإ سمٔمتػم آضمجام --  هذه    Inchزمقصة --- 15 , 14 , 13----  زمكم ضمجٚمٜما سمؼماوحَمتقؽمْمة   9  ؾماؾمات   -2

 وزمُماؾمة زمقصة 13 ال صمدا يمؽ َمٛماؽمب همٝم٘مـ صٕمغم وضمجؿ صٕمغمة زمُماؾمة سمقب يمالب ردتأ ذاهم١م اظمستخدَمكم َمـ ىمثغم زمكم ٙمةَمٖمّم

 اَم٘ماٞمٝمتٜما فمعم زمٛماءً  ْمةَمتقؽم زمٟمؽمٔمار آٞمقاع هذه سمٟمسمك ونمايمبا-زمقصة 15و 14 ــزمايم ٔمٙمٝمؽهم ضحوأو اىمػم ؾماؾمة اردت واذا واضحة

 وَمقاصٖمتٜما

 ظمُماهدات اظمٖمّمؾ اخلٝمار هٝما اظمٗماؽمات هذه سمٔمتػم      Inch زمقصة 19 , 18 , 17 , 16 زمكم َمٗماؽمتٜما سمؼماوح9 ىمبغمة     ؾماؾمات -3

 سمٟمسمك ايمباونم ايمبْمارية فمٚمر وومٌم ايمقزن ادز اظمٗماس ىمػم ىمٙمام سمٔمٙمؿ ان فمٙمٝمؽ ذيمؽ ورنمؿ كمواظمِمٚمٚم وآيمٔماب وآهمالم ااظمٙمتٚمٝمدي

 -   واحلديثة ايمٔمايمٝمة ظمقاصٖماهتا ٞمٓمرا فمايمٝمة زمٟمؽمٔمار
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 أٞمقاع    وهل  LCD     9ويم٘مـ  ايمــ    9LCD  ىمؾ  ؾماؾمات ايم٘مٚمبٝمقسمر اظمحٚمقل   هل  أٞمقاع  ىمروت  ايمُماؾمة    9 شماٞمٝما  

 واضحة ايمقان وسمٔمْمك وايمقضقح يمالَمٔمةزما سمتٚمٝمز ٕهنا ٞمٓمرا اٞمتُمارا إىمثر ايمُماؾمة هذه سمٔمتػم9    (GLOSSY) ايمالَمٔمة ايمُماؾمة -1

 ٕهنا ايمُمٚمس طماصة  ايمٔمايمٝمة آضاءات يستخدَمقن ٓ ايمذيـ يمٙمٚمستخدَمكم صمًد  َمرحية ايمُماؾمة وهذه اظمستخدَمكم َمٔمٓمؿ وسمٛماؽمب

 ايمراضمة - فمدم الم ي٠مدى مما ايمٔمكم فمعم ايمّمقء اٞمٔم٘ماس سمٔمٚمؾ

 اوضح ايمقان -2                                -   ( مجايمٝمة َمٝمزة)  ممٝمز ظمٔمان -1         9 ممٝمزاهتاأذًا   

 - ايمٗمقية واإلضاءة ايمُمٚمس حتت ؽمٝمئة ايمٔمرض صمقدة -2         ايمٔمرض حمتقيات زمٔمض يةرؤ َمٔمٜما سمِمٔمب مما ايمّمقء سمٔم٘مس -1    9 فمٝمقهبا

 -   وضقضما واومؾ صٔمقزمة اىمثر سم٘مقن ايمزوايا َمـ يةايمرؤ -3

 َمـ اؽمامء جمرد ويم٘مٛمٜما ايمتٗمٛمٝمة يمٛمٖمس سمٔمقد آؽمامء مجٝمع ايمٛمٜماية دم ويم٘مـ وخمتٙمٖمة ىمثغمة ءاؽمام فمدة هلا يقصمد GLOSSY ايمالَمٔمة وايمُماؾمة

 ,9 همٗمط ايمممىمات

 - BrightView فمٙمٝمٜما يْمٙمؼlaptop HP  9 ؾماؾمة -BrightView         -2 فمٙمٝمٜما يْمٙمؼlaptop Compaq  9 ؾماؾمة -1

 VibrantView فمٙمٝمٜما 9 يْمٙمؼ Lenovo ؾماؾمة -VibrantView  -4 فمٙمٝمٜما يْمٙمؼlaptop TOP IBM  9 ؾماؾمة -3

 XBRITE فمٙمٝمٜما يْمٙمؼlaptop SONY 9 ؾماؾمة -Fine Bright                         -6 فمٙمٝمٜما 9 يْمٙمؼlaptop LG ؾماؾمة -5

 TrueLife فمٙمٝمٜما يْمٙمؼ: laptop dell ؾماؾمة -CrystalBrite / CineCrystal  .8 فمٙمٝمٜما يْمٙمؼlaptop Acer  9 ؾماؾمة -7

 -TruBrite / Clear SuperView فمٙمٝمٜما يْمٙمؼlaptop Toshiba 9 ؾماؾمة -9  

 -  Color Shine فمٙمٝمٜما يْمٙمؼlaptop Asus 9 ؾماؾمة -10
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 دم أهمّمؾ وي٘مقن ايمّمقء ئم٘مس وٓ َٓمٔمة زمف  يقصمد ٓ ايمٛمقع هذا ئمتػم  9(  Matteأو    anti-glare )َٓمٔمة  ايمٕمغم ايمُماؾمة -2

 َمـ يم٘مثغم ويِمٙمح آيمقان دم ضٔمٝمػ ايمٔمكم ويم٘مٛمف فمعم آضاءة ئم٘مس ٓ فٕٞم ايمُمٚمس َمثؾ ايمٗمقية آضاءات دم آؽمتخدام

 آيمقان ودومة زمجامل هيتٚمقن ٓ ايمذيـ اظمستخدَمكم

 - فمٙمٝمٜما يمٙمِمقرة اٞمٔم٘ماس يقصمد ٓ -2          - ايمُمديدة ءةااإلض حتت اىمثر وضقح -1      9 ممٝمزاهتاأذًا  

 -  اومؾ مجايمٝمة -2                    -         وضقضما اومؾ ايمقان -1          9 فمٝمقهبا

 :  Glossyوايمٝمرسى  هل   Matte ايمِمقر  ايمتايمٝمة  سمقضح  ايمٖمرق  زمكم  ايمٛمقفمكم  )ضمٝمث  أن  إصمٜمزة  دم  اجلٜمة  ايمٝمٚمٛمل  هل ايمـ
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 اخلٙمٖمٝمة آضاءة ٞمقع (Backlight type )  ؾماؾمات دم اخلٙمٖمٝمة آضاءة َمِمدر خيتٙمػ 9 و (LCD )9ومسٚمكم الم ٗمسؿويٛم 

 ىمؾ سمٔمتٚمد -ايمُماؾمة إلضاءة "CCFL" ٞمقع َمـ ظمبة زماؽمتخدام اضاءة سمٗمٛمٝمة سمستخدم ؾماؾمة وهل(CCFL 9) ؾماؾمة     -1

 زمٛمٖمسٜما ٞمٖمسٜما إضاءة فمعم ومادرة نمغم ٕهنا اظمْمٙمقب زمايمُم٘مؾ ايمِمقرة إلـمٜمار طمارصمل إضاءة َمِمدر فمعم LCD ؾماؾمات

 Cold ل اطمتِمار وهل CCFL إضاءة فمعم سمٔمتٚمد َمٔمٓمٚمٛما خدَمٜمايست وايمتل إؽمقاق دم ايمٝمقم اظمقصمقدة وايمُماؾمات

Cathode Fluorescent Lamps صٕمغمة ٞمٝمقن فمعم ايمٛمقع هذا دم اإلضاءة ٞمٓمام وئمتٚمد --  زمارد همٙمقراؽمٛمت َمِمباح أي 

  -اظميضء أو يمٙمّمقء ايمبافمث ايمديقد أي LED فمعم إضاءسمف دم ئمتٚمد LCD ؾماؾمات َمـ صمديد ٞمقع هٛماك ضمكم دم --- احلجؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايمُماؾمات اٞمقع اهمّمؾ سمٔمتػم-   (LCD) ٞمقع َمـ ؾماؾمة ايّما وهل LED ( Light-Emitting Diode ) 9 ؾماؾمة  -2

 ؾماؾمات همٖمل احلال هقة ىمام ايمُماؾمات َمستٗمبؾ وسمٔمتػم آيمقان دم ووضقح اومؾ يمٙمبْمارية اؽمتٜمالىمٜما ٓن ٞمٓمرا واهمّمٙمٜمؿ

 آومؾ ويم٘مٛمف ايمُماؾمات َمستٗمبؾ ايمٛمقع أيّما  هق هذا وئمتػم -  اخلٙمٖمٝمة يمإلضاءة زماؽمتخداَمٜما LED ؾماؾمة و وسمتٚمٝمز احلاؽمقب

 ايمِمٕمغمة زمقك وايمٛمت ايمالب سمقب اصمٜمزة زمٔمض دم َمقصمقدة وهل  ٞمسبٝما َمرسمٖمع ؽمٔمرها و صمديدة سمٗمٛمٝمتٜما ٓن ٞمٓمرا آن الم ؾمٝمقفما

 أؽمٖمؾ LED   ايمِمٕمغمة اتايمٙمٝمد َمـ ذيط فمعم ايمٛمقع هذا دم اإلضاءة ٞمٓمام وئمتٚمدايمبْماريات  -  سمقهمغم فمعم ايمٔمايمٝمة يمٗمدرها

 ---   َمٛمٜما ايمتايمٖمف ايمٙمٝمدات سمبديؾ او زمايم٘ماَمؾ سمٕمغمها ويٚم٘مـ آضاءة فمْمؾ يسبب وسمٙمٖمٜما همقيمت 3 ومدرة ذات ايمُماؾمة
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 - ايمُماؾمة يمٛمقع َمـ هذا  ا فمٚمر ؿمقل -4-     يمٙمْماومة اومؾ اؽمتٜمالك -3-                          فمايمٝمة ايمقان -2-                 فمارم وضقح -1     9 ممٝمزاهتا

 anti-glare ؾماؾمات و Glossy ايمـ ؾماؾمات ممٝمزات ئمْمٝمٜما مما يمٙمّمقء ومٙمٝمؾ اٞمٔم٘ماس َمع ظمافمف -5

 -  صمدا ىمبغم زمُم٘مؾ ايمُماؾمة ازمٔماد ازديادزم ويزداد صمدا َمرسمٖمع ؽمٔمرها9   فمٝمقهبا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9  (Resolution)  ايمُماؾمةفمرض دومة  9  شمايمثًا 

أو             681024*     9 َمثؾ أرومام زمُم٘مؾ سم٘مقن فمادة هل و -  ايمُماؾمة فمعم فمرضٜما يٚم٘مـ اظم٘متب ؽمْمح َمـ َمساضمة أىمػم هل ايمٔمرض دومة

 َما ىمؾ أفمعم ايمرومؿ ىمان َما ىمؾ--  فمٚمقدي طمط دم   pixel ؾٝم٘مسايمب فمدد و أهمٗمل طمط دم   pixel ٘مسؾٝمايمب فمدد متثؾ إرومام   681024*

 و اخلْمقط أن ضمٝمث ىمبغمة ؾماؾمة دومة يٖمّمؾ ٓ ايمبٔمض-- ؽمتستخدَمف أٞمؽ زمايمرضورة ٝمسيم ويم٘مـ ايمُماؾمة َمـ أىمػم َمساضمة رؤية زم١مَم٘ماٞمؽ ىمان

 يمٙمُماؾمة رَمز ؽمتجد ويم٘مـ سمقب ايمالب ؾماؾمة َمقاصٖمات دم َم٘متقزمة ايمٔمرض دومة جتد ٓ ومد أٞمؽ ايمٔمٙمؿ َمع-- يريد مما أصٕمر سم٘مقن إيٗمقٞمات

 دم ضمايمٝماً  اظمقصمقدة ايمُماؾمة هل و فمريّمة ؾماؾمة أو Wide Screen ئمٛمل W احلرفَمثالً   أَماَمف ايمقم ايمرَمز-- ايمٔمرض دومة يٚمثؾ ايمرَمز وهذا
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 ئمٛمل وهق Wide VGA جتد ومد رزمام WVGA جتد أن َمـ زمدًٓ  َمثالً  خمتٙمػ زمُم٘مؾ ي٘متب ومد ايمرَمز أن ايمٔمٙمؿ َمع سمقب ايمالب أصمٜمزة أنمٙمب

 وهذه  صقرة  سمقضح  ايمدومة وإضمجام  --  -فمريّمة ؾماؾمة ذىمرٞما ىمام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -زمف ايمٔمٚمؾ ايمدومة سمستْمٝمع مما أىمػم أو أصٕمر ؾماؾمة دم َمٔمٝمٛمة دومة جتد يمـ أٞمؽ ضمٝمث-- ٞمٖمسٜما ايمُماؾمة ضمجؿ و َمٗماس هق ايمُماؾمة ةدوم دم َمٜمؿ فماَمؾ

 9 ايمتايمٝمة يمألؽمباب أهمّمؾ دائامً  ئمٛمل ٓ أفمعم دومة أٞمف -  هاَمة ٞمٗمْمة سمٛمسك وٓ

 -ذىمرٞما ىمام تممةاظمٛم يمٙمدومة هماجتف أفمعم يمدومة حتتاج مل إن يمذيمؽ -- أفمعم ؽمٔمر سمٔمٛمل أفمعم دومة -1

 و ايمٛمِمقص ومراءة دم َمرحية نمغم سم٘مقن ومد ويم٘مٛمٜما إيمٔماب و يمألهمالم أهمّمؾ سم٘مقن إفمعم ايمدومة يمذيمؽ---  أصٕمر طمط سمٔمٛمل أفمعم دومة -2

 - ايمتِمٖمح

 -زمُماؾمة ىمبغمة سمرنمب ٓ ىمٛمت إن َمُم٘مٙمة وهذه أىمػم ؾماؾمة سمتْمٙمب HD طمِمقصاً  أفمعم دومة فمادة -3
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 ستخدَمة دم   ايمُماؾمات َمـ  ايمتٗمٛمٝمات  اظم أٞمقاع فمده و سمقصمدLCD    9   يمٙم٘مٚمبٝمقسمر  اظمحٚمقل  و هل 

1- Wide Screen  9ايمُماؾمة هذه أن ىمام راضمة إىمثر ايمُماؾمات هذه سمٔمتػم و ايمُماؾمة فمرض زمزيادة يتٚمٝمز ايمُماؾمات َمـ ايمٛمقع وهذا 

 - ايمسازمٗمة إٞمقاع زمكم إنمعم زمايمتٟمىمٝمد هل و DVD أهمالم ظمُماهدة زم٘مثغم أهمّمؾ

2- DSTN  9ؽىمذيم سمسٚمك و  (HPA  )أو Passive Matrix َمـ أومؾ إضاءهتا سمٔمتػم ايمُماؾمة هذه و TFT دم أومؾ وهل 

 - ىمٙمٖمة أومؾ وهل اجلاٞمب َمـ ايمُماؾمة سمٖماصٝمؾ َمُماهدة يٚم٘مٛمؽ ٓ زمحٝمث صمدا صٕمغم ايمرؤية زاوية و ايمقضقح

3- TFT 9, سمسٚمك و Active-Matrix أىمثر و يمٙمْماومة اؽمتٜمالىما أىمثر هل و أىمػم رؤية زمزاوية و أىمثر زمقضقح ايمُماؾمة هذه سمتٚمٝمز و 

 - أىمػم اإلضاءة دم ومدرهتا و يمٙمٔمكم راضمة

 

 شماٞمقي اَمر يسؽ GB"  -- HDD" زمايت اصمٝمج زمايمـ يٗماس و زمٝماٞماسمؽ و َمٙمٖماسمؽ يمتخزيـ اظمخِمِمة اظمساضمة هق HDDايمٗمرص  ايمِمٙمب  

 سمقرم ٓ يم٘مـ-  سمقب ايمالب ؽمٔمر زاد َما ىمؾ ايمٗمرص ضمجؿ ىمػم َما ىمؾ ؿمبٔماً  اجلٜماز اداء فمعم ي٠مشمر وٓ اظمٙمٖمات يمتخزيـ اداة جمرد هق و اجلٜماز دم

 -آ  أذا  ىمٛمت  سمٛمقي  ختزيـ  زمٝماٞمات  ىمثغمة  صمدًا  -        سمقب ٓب فمـ ايمبحث فمٛمد آويمقيات َمـ جتٔمٙمف وٓ آهتامم َمـ ايم٘مثغم ايمٗمرص

--أَما  أضمجاَمٜما وأٞمقاع وايمممىمات    inchأٞمش    1.8أو       2.5دم  ايم٘مٚمبٝمقسمر  اظمحٚمقل  يٟميت زمٚمٗماؽمكم إَما    HDDؿمبٔمًا  ايمٗمرص  ايمِمٙمب 

 اظمِمٛمٔمة  ىمثغمة  وخمتٙمٖمة  راصمع  ايمقضمدة ايمسادؽمة  اخلاصة زمٚمحرىمات  إومراص ايمِمٙمبة   َمـ  هذا ايم٘متاب -- 

ايمٗمرص  ايمِمٙمب  َمـ  أَما  ايمٛمقع احلديث  ايمذي  أن  زمداء  زمايمٓمٜمقر  زمسبب  رسفمتف  وىمٖماءسمف  ويتقاصمد  دم أنمٙمب  ايم٘مٚمبٝمقسمرات  احلديثة  هق  

 -    TB 2(  أَما  احلجؿ ايمذي وصٙمت  ايمٝمف  ايم٘مٚمبٝمقسمرات  اظمقصمقدة  دم  ايمسقق  ايمٝمٚمٛمل  الم أن هل     SDDٞمقع  )

 

 

 

 

 

 

  Laptop Hard Disk (HDD)الػرصىالصلبىىىىى(13-5-7)
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 يم٘مٛمف و ايمسٝمدي يٛمسخ و يٗمرأ همبٔمّمٜما --  سمقب ايمالب َمع سمٟميت اٞمقاع فمدة هٛماك --  CD \DVD Drive ايمديٖمٝمدي أو دي ايمز َمُمٕمؾ هق و

 ايمالب أصمٜمزة أنمٙمب -- صمداً  َمٛمخٖمّمة اظمُمٕمؾ سم٘مٙمٖمة ان زمح٘مؿ-- زماظمٜمٚمتكم يٗمقم زمٔمّمٜما--  يٛمسخ ٓ و همٗمط يٗمرأ زمٔمّمٜما-- همٗمط ايمديٖمٝمدي أيٗمر

 دم ي٘مقن ان جيب ايمذي و آهمؼمايض اخلٝمار هق و -- دي دم ايمدي و ايمسٝمدي سمُمٕمٝمؾ و زمٛمسخ يٗمقم ايمذي و اظمت٘ماَمؾ زماظمُمٕمؾ سمٟميت أصبحت سمقب

 ايمذي اظمقديؾ َمـ اإلضادم ىمديمٙمتٟم ايمبائع ؽم٠مال سمٛمسك وٓ-- اخلٝمار هبذا سمٟميت سمقب ايمالب أصمٜمزة َمـ %99-  سمٗمٙمؼ وٓ --  ؽمتختاره ايمذي اجلٜماز

يمتٔمرف  أٞمقاع  حمرك  إومراص  وَما  هل  ايمممىمات  راصمع  ايمقضمدة ايمسادؽمة  --  اظمٜمام ىماَمؾ زمتٟمدية يٗمقم َمُمٕمؾ فمعم حيتقي ىمان إذا َما اطمؼمسمف

 سمقب ايمالب أصمٜمزة َمـ إٞمقاع زمٔمض دم إضاهمٝمة سمٗمٛمٝمة هٛماك---  اظمٛماؽمب اخلٝمار هق اظمت٘ماَمؾ اظمُمٕمؾ أن اسمٖمٗمٛما أن زمٔمد أنهلا  -- اظمِمٛمٔمة  

 ...  "Lightscribe"9  واؽمٚمٜما

 

 

 

 

 

 

أصٕمر  ضمجام  -- ويم٘مـ  زماطمتالهمكم   يمقضمة  اظمٖماسمٝمح  دم  ايم٘مٚمبٝمقسمر  اظمحٚمقل  سمُمبف  متاَمًا يمقضمة  اظمٖماسمٝمح  ايمٔمادية  ايمٙمٜمؿ  أهنا  همٗمط  أصبحت

 Numbersزمسٝمْمكم  مها  --- إول .  ومد ي٘مقن  هٛماك  دم زمٔمض  أصمٜمزة  ايم٘مٚمبٝمقسمر  اظمحٚمقل  يمقضمة  اظمٖماسمٝمح  اخلاصة  زمإرومام  

Keyboard    َمـ  يمقضمة  اظمٖماسمٝمح --   واظمقصمقدة دم  اجلٜمة  ايمٝمٚمٛمك  َمـ  ايم٘مٝمبقرد  ايمٔمادي  -- وومد  ٓ  يقصمد دم  زمٔمّمٜما    هذه  اجلزئٝمة 

(  ضمٝمث  ٞمٗمقم  زمايمّمٕمط فمعم  هذا  ايمزر  وٞمٗمقم  زمايمّمٕمط  Fnواظمسٚمك  زمــ )    Multifunctionايمثاين  .  وصمقد  ايمزر  َمتٔمدد  ايمقـمائػ   

ٝمٖمة  َمٔمٝمٛمة  -ىمتحديد  ؽمْمقع  أو  إؽمٜمؿ  أو  نمغمها  َمـ  اظمٖماسمٝمح  دم  ٞمٖمس  ايمقومت  يمٝمٗمقم  زمتٛمٖمٝمذ  وـم   F2أو     F1فمعم  أزرار  أطمرى َمثؾ  

َمتُمازمف  َمع  يمقن  اخلط    Fnايمُماؾمة  أو  سمُمٕمٝمؾ أو  أيٗماف  ايمِمقت  أو ايمقايريمس   أو  نمغمها َمـ  ايمقـمائػ  -- ضمٝمث  ؽمتجد  يمقن  ايمزر 

 اظم٘متقب فمعم ايمزر  ايمذي  ؽمقف سمٗمقم زمايمّمٕمط  َمٔمف  دم  ٞمٖمس  ايمقومت  --      

ىOptical Driveىىالضوئيىالمذعلىى(13-5-8)

  Laptopى Keyboardىىلوحظىالمغاتوحىىى(13-5-9)
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 زمداية دم-- و  أوروزما دم اظمٙمقك َمُماهغم َمـ وهق يمٙمٚمٝمالد ايمٔماذ ايمٗمرن دم فماؾمقا ايمذيـ اإلؽم٘مٛمدٞماهمٝمتكم اظمٙمقك أضمد الم ئمقد   زمٙمقسمقثَمِمْمٙمح  

9  جمٚمقفمة زماؽمؿ ئمرف َما إٞمُماء وىمان-  وسمقؾمٝمبا إٞمتؾ ، أريقن ، إم يب اي ، ٞمقىمٝما9  زمكم ذاىمة ايمبٙمقسمقث سمٗمٛمٝمة ـمٜمقر زمداية ىماٞمت م1998 فمام

Bluetooth SIG ، ومٝماؽمٝمة سمٗمٛمٝمة ايمبٙمقسمقث سمٗمٛمٝمة جلٔمؾ وذيمؽ اظمجٚمقفمة هلذه ايمممىمات َمـ ايم٘مثغم أٞمٓمٚمت احلارم ايمقومت ودم 

Standard).  آطمر سمقب ٓب او صمقال ىمان ؽمقاء  ايمبٙمقسمقث زمخاصٝمة آطمر صمٜماز زمٟمي سمقب ايمالب صمٜماز رزمط َمـ ٘مٛمؽمت ايمٗمْمٔمة    (- هذه 

 ايمٔمٙمؿ َمع -- يمديؽ وصمقده جيب و صمداً  َمٜمؿ طمٝمار سمبادل  اظمٙمٖمات  فمـ  ؿمريٗمٜما  --وهذا --وسمستْمٝمع   اظمٙمحٗمات َمـ نمغمها أو زمٙمقسمقث َماوس أو

 وهل ايمبٝماٞمات يمتبادل هرسمز اصمٝمج 92.4  ايمراديق َمقصمات سمستخدم ايمبٙمقسمقث وسمٗمٛمٝمة -ايمبٙمقسمقث زمخاصٝمة سمٟميت سمقب ايمالب أصمٜمزة أنمٙمب ان

 دم ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ رسفمة وسمِمؾ- احلارم ايمقومت دم َمؼم 300 إلم وصٙمت وومد ايمتْمقر دم ايمبٙمقسمقث سمٗمٛمٝمة وَمازايمت ، أَمتار 10 َمساضمة سمٕمْمل

 سمبٔمد َمساهمة فمعم اجلقال َمع يتٔماَمؾ زمٙمقسمقث أرى مل أن إلم ويم٘مـ-  ايمثاٞمٝمة دم زمت ىمٝمٙمق اصمٝمج 1 إلم ايمثاٞمٝمة دم زمت ىمٝمٙمق 9721  َمـ ايمبٙمقسمقث

 ؟ أَمتار 10 فمـ سمزيد ظمساهمة ارهتاإؾم سمقصؾ أن سمستْمٝمع ٓ ٞمٖمسٜما اجلقآت أن ايمسبب ي٘مقن ومد ، أَمتار 10 فمـ

 

  Laptopى  Bluetoothىىتوثالبلوىىى(13-5-10)



 

 
509 

 انذهاب اىل انفهزس

 

 

 

 

 

 

 

 طمالل َمـ همٝمٚم٘مٛمؽ- َمتٗمدَمة سمٗمٛمٝمة فمقظمة وهل فمديدة، أَماىمـ دم Wireless ايمقايريمس أو ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات َمٖمٜمقم إطمغمة أوٞمة دم ؿمٕمك

- أطمرى أضمٝماٞماً  جماٞماً  أو ٞماً أضمٝما َمٛمخٖمّمة زمٗمٝمٚمة فمايمٝمة وزمرسفمات زمسٜمقيمة اإلٞمؼمٞمت وسمِمٖمح صمقايمؽ أو اظمحٚمقل صمٜمازك همتح إَماىمـ هذه

 دم ضمديثة ىمتٗمٛمٝمة وؽمٙمقىمٜما أٞمامؿمٜما ودراؽمة سمٗمٛمٝماهتا فمعم ٞمتٔمرف شمؿ وَمـ أنمقارها، وٞمسػم واظمتْمقرة وايمبسٝمْمة اخلٖمٝمٖمة ايمتٗمٛمٝمة هذه فمعم همٙمٛمتٔمرف

 َمذهالً، أَمراً  ُئمد وإزفماصمٜما التايم٘مازم َمـ همايمتخٙمص ايمٝمقم، ايمُمب٘مات فمامل دم إضمدث ايمتٗمٛمٝمة ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات متثؾ- اظمٔمٙمقَماسمٝمة ايمساضمة

 -ايمُمخِمٝمة احلقاؽمٝمب دم ايمتْمقرات أهؿ َمـ ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات وسُمٔمد

 ايم٘مٚمبٝمقسمر وأصمٜمزة ودم Bluetooth زمتٗمٛمٝمة( اجلقال) اظمحٚمقيمة اهلقاسمػ طمالل َمـ ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمتٗمٛمٝمات هذه واؽمتخدَمٛما ؾماهدٞما ويمٗمد

 اظمٗماهل ودم ايمذىمٝمة وايمُمقارع ايمٔماَمة وإَماىمـ واظمْمارات اظم٘ماسمب دم Access Point ايمُمب٘مة زمٛمٗماط ورزمْمٜما Wi-Fi زمتٗمٛمٝمة اظمحٚمقيمة

 .  Wi-Fiوايمــ  Bluetooth وأصبحت أن  اهلقاسمػ  وايم٘مٚمبٝمقسمرات  اظمحٚمقيمة  سمدفمؿ  إَمريـ  ايمــ -واظمٛمازل واظمْمافمؿ

 ٞمختٌمه َما ٕن وذيمؽ دومة، إىمثر هق أؽمالك دون َمـ ؾمب٘مة اظمِمْمٙمح ي٘مقن وومد احلآت، َمٔمٓمؿ دم دومٝمٗماً  يمٝمس ؽمٙم٘مٝمة ٓ ؾمب٘مة َمِمْمٙمح إن

 دم احلقاؽمٝمب سمستخدم ايمُمب٘مة، أصمٜمزة زمكم سمِمؾ ايمتل إؽمالك َمـ همبدًٓ - ايمبٔمض زمٔمّمٜما َمع احلقاؽمٝمب سمِمؾ ايمتل Ethernet ىمازمالت هق

 حتت زمإؾمٔمة( اؽمتٗمبال–إرؽمال) ٔمبغمسم أصبح همٗمد احلديثة، احلقاؽمٝمب جتٜمٝمزات ضٚمـ ٞمقفمٜما ىمان أياً  ايمالؽمٙم٘مٝمة، ايمُمب٘مات إَم٘ماٞمٝمات سمتقهمر ا

 سمقهمرت همٗمد Bluetooth إطمرى أَما- احلديثة إصمٜمزة دم سمدرجيٝماً  سمٛماومِمٜما رأيٛما ويمٗمد- اظمحٚمقيمة احلقاؽمٝمب دم ومٝماؽمٝماً  صمزءاً  IR احلٚمراء

 ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات أَما- اظمحٚمقيمة ايم٘مٚمبٝمقسمر وأصمٜمزة وايمْمازمٔمات( اجلقال) اظمحٚمقل اهلاسمػ أصمٜمزة دم وطماصة ىمبغم زمُم٘مؾ إصمٜمزة دم

 -Hotspot أو Wireless Access Point (WAP) وصقل ٞمٗماط سمدفمك َم٘مان ىمؾ دم أصبحت همٗمد Ethernet فمعم اظمٔمتٚمدة

  Wireless  Laptopىىالواورلسىىى(13-5-11)
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 وهذه اإلصدارات  هل  9     802.11  اظمٔمٝمار َمـ اظمقؽمٔمة اإلصدارات سمقاهمؼ ايمتل ايمالؽمٙم٘مٝمة إصمٜمزة ئمٛمل Wi-Fi اظمسٚمك

n  802.11   802.11g  -  802.11 b  -   802.11a -   ، احتاد َمـ َمِمدومة ؾمٜمادة وسمٔمْمك Wi-Fi (يمـ اطمتِمار هلWireless  

 Wireless Ethernet Compatibility Alliance رؽمٚمٝماً  ويدفمك( هماي,هاي َمع يمٙمتٛمانمؿ ُأضٝمػ َمٔمٛمك يمف يمٝمس َمٗمْمع هق Fi و

WECA ، يمُمب٘مات -ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات َمٛمتجات وسمِمٛمٝمع ؿسمِمٚمٝم جمال دم سمٔمٚمؾ ذىمة 175 َمـ َم٘مقٞمة رزمحٝمة ٓ صٛمافمٝمة جمٚمقفمة وهل 

 -IrDA زمٔمّمٜما َمع يمٙمؼماؽمؾ احلٚمراء حتت إؾمٔمة ضمزم أو Radio frequency (RF)  ايمراديقية إَمقاج إَما- ايمالؽمٙم٘مٝمة

 اظمٔمٝمار فمعم همافمتامداً - ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمتجٜمٝمزات سمستخدَمف ايمذي اظمٔمٝمار هق أوهلا فمقاَمؾ، زمٔمدة ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مات دم ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ رسفمات سمتٟمشمر

 زمكم أو ايمالؽمٙم٘مٝمة إصمٜمزة زمكم اظمساهمة همٜمل ايمثاين ايمٔماَمؾ أَما ، Mbps200 وضمتك Mbps 2 اظمجال ضٚمـ ايمٛمٗمؾ رسفمة سم٘مقن اظمستخدم

 اظمجال دم همٗمط يمٙمٛمٗمؾ ايمٗمِمقى ايمرسفمة فمعم وٞمحِمؾ- اظمساهمة ازدادت ىمٙمام ايمٛمٗمؾ رسفمة سمتٛماومص زمحٝمث ،WAP ايمقصقل وٞمٗمْمة اجلٜماز

 إطمرى ايمالؽمٙم٘مٝمة إصمٜمزة َمع زمايمتداطمؾ أيّماً  ايمرسفمة وسمتٟمشمر -Mbps 1 إلم ايمرسفمة هتبط همٗمد اظمجال طمارج وٞم٘مقن ٞمبتٔمد وضمٝمٛمام يب،ايمٗمر

 واظمجال ايمرسفمة ٕن ،(ومدم 300 أو ومدَماً  150 َمثؾ سمقصٝمٖماً  ئمْمل َمـ همٜمٛماك) ايمُمب٘مة جمال حتديد ايمِمٔمقزمة وَمـ -أيّماً  ايمِمٙمبة واحلقاصمز

 -زمايمتجقال يمٙمسامح إيمٝمف WAP وضمدات زم١مضاهمة اظمجال ذيمؽ سمقؽمٝمع ويٚم٘مـ  -اخلارصمٝمة زمايمٔمقاَمؾ ىمثغماً  يتٟمشمران
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وأطمذ  ايمِمقر   ايمٖمٝمديق يمتِمقير خمِمِمة ىماَمغما هل ايمقيب ىماَمغما 9 آطمرى ايم٘ماَمغمات وزمكم زمٝمٛمٜما آطمتالف وَما  ايمقيب ىماَمغما َمٔمٛمك َما

 اؽمؿ فمٙمٝمٜما اؿمٙمؼ ويمذيمؽ-   اطمرى ٕنمراض ويمٝمست آٞمؼمٞمت نمراضٕ همٗمط خمِمِمة وهك - ٞمتآٞمؼم طمالل َمـ آهمراد زمكم اظمحادشمات طمالل

Web Camera  ويم٘مـ  سمستْمٝمع  أن  سمٙمتٗمط  ايمِمقر وايمٖمٝمديقهات   َمٛمٜما  وضمٖمٓمٜما  فمعم  صمٜمازك  -  - إٞمؼمٞمت  ىماَمغما سمٔمٛمك وايمتل 

 َم٘مقٞمة صمٛمب الم صمٛمباً  جتٚمٝمٔمٜما يتؿ-   صٕمغمة ٞمٗماط هٝمئة فمعم ايمِمقر ايمتٗماط ةفمبار ايمرومٚمٝمة ايم٘ماَمغمات فمٚمؾ هم٘مرة 9  ايم٘ماَمغما زمدومة اظمٗمِمقد َما*  

 هذا ويٗمسؿ(  Light Sensor) ضقئل ضمساس سمسٚمك صٕمغمة ايم٘مؼموٞمٝمة ومْمٔمة فمـ فمبارة هل آؽماؽمٝمة آيم٘مؼموٞمٝمة ةٔموايمٗمْم  ايمِمقرة

 َمـ همٗمط واضمد يمقن سمسجٝمؾ يستْمٝمع صٕمغم َمرزمع ؾم٘مؾ فمعم وي٘مقن(  Pixel , زم٘مسؾ) سمسٚمك صمدا صٕمغمة ومْمع الم ايمّمقئل احلساس

 ايم٘مٚمبٝمقسمر ؾماؾمة فمعم يمٔمرضٜمؿ اطمرة َمرة جتٚمٝمٔمٜمؿ يتؿ(  Pixels) ايمب٘مسؾ هذه دم آيمقان َمـ ايمٔمديد سمسجٝمؾ وَمع ايمتٗمْمٜما ايمتك ايمِمقرة

 ايمػ 100 سمٔمٛمك وايمتل َمٝمجا زم٘مسؾ 0.1 زمدومة ىماَمغما ان َمثال همٙمتتخٝمؾ - ايمِمقرة داطمؾ ايمتٖماصٝمؾ ضمجؿ سمٔمٛمك هٛما وايمدومة -  ايمِمقرة َم٘مقٞمة

 َما فمعم ٞمٗمْمة ىمؾ فمرض همسٝمتؿ َمثال ىمٚمبٝمقسمر ؾماؾمة فمعم ايمِمقرة هذه فمرض فمٛمد ويم٘مـ ىمبغم ايمٔمدد هذا ان سمٔمتٗمد ومد - ايمِمقرة َم٘مقٞمة ٞمٗمْمة

 نَمٙمٝمق 10 سمٔمٛمك - وايمتل  زم٘مسؾ َمٝمجا 10 زمدومة اطمر ىماَمغما َمع ٗمارٞمةزماظم و -  ايمِمقرة سمٖماصٝمؾ وضقح فمدم ئمٛمك مما ايمُماؾمة دم ٞمٗمْمة 20 يٗمارب

 - احلجؿ فمٚمالومة ؾماؾمات فمعم فمرضٜما يتؿ فمٛمدَما ضمتك ايمِمقرة وضقح ئمٛمك همٜمذا -   ايمِمقرة َم٘مقٞمة ٞمٗمْمة

 احلساس ئمٚمؾ ىمٝمػ ٞمٔمرف ان فمٙمٝمٛما يتٔمكم - ايمدومة وزمكم زمٝمٛمٜما ٓطمتالف ا هق وَما اجلقدة هل َما ٞمٔمرف يم٘مك 9 ايمِمقرة زمجقدة اظمٗمِمقد َما*

 داطمؾ ايمّمقئل احلساس الم ايمّمقء يمتقصمٝمف َمٔمٝمٛمة هٛمدؽمٝمة زمْمرق ايم٘ماَمغما فمدؽمات طمالل َمـ ايمّمقء يسٗمط-  ايم٘ماَمغما دم(  Sensor)ايمّمقئل

 يستْمٝمع ايمسٛمسقر دم  زم٘مسؾ وىمؾ-  ايمّمقئٝمة اظمقصمة وؿمقل يمْماومة ؿمبٗماً  ىمٜمرزمٝمة اؾمارات ارم ايمّمقئٝمة آؾمارات حيقل زمدورة وايمذى ايم٘ماَمغما

 آؾمارات َمرور اشمٛماء هائٙمة - همٖمل دومة ذات ايم٘ماَمغما ىماٞمت وان ضمتك ايمِمقرة صمقدة فمعم ي٠مشمر اطمر اَمر هٛماك ويم٘مـ - همٗمط واضمد يمقن سمسجٝمؾ

 آٞمسان يراها ان يستْمٝمع وٓ َمرئٝمة نمغم اطمرى َمقصمات ايمتسجٝمؾ اؿمراف سمْمٙمؼ -  سمسجٝمٙمٜما يمٝمتؿ ايمتقصٝمؾ اؿمراف الم ايمبٝم٘مسؾ َمـ ايم٘مٜمرزمٝمة

 زمُم٘مؾ ٘مسالتٝمايمب سمٗمارب ٞمتٝمجة هذا وحيدث حمدد ٙمقنزم ضقء ٞمٗمْمة اهنا فمعم ويسجٙمٜما ضقء اهنا فمعم هبا يُمٔمر ومد ايمّمقئل احلساس ويم٘مـ

 ضقئل ضمساس اٞمتاج طمالل َمـ فمايمٝمة صمقدة ذات ويب ىماَمغمات ايمممىمات زمٔمض وسمٛمتج-  ايمتُمقش همٝمحدث ايمبٔمض زمٔمّمٜمؿ صمداً  ىمبٝمغم

 احلساس ضمجؿ زاد ىمٙمام ويم٘مـ - حتدث ايمتل ايمتُمقية ٞمسبة وسمٗمٙمٝمؾ زمٔمّمٜما فمـ ٘مسؾٝمايمب ازمٔماد دم هذا يساهؿ ضمٝمث -   ايمدومة ذات دم اىمػم زمحجؿ

 - ايمٔمدؽمة ووزن ضمجؿ ايّماً  زاد ايمّمقئل

 َمٛمٖمردة صقر ايمتٗماط فمعم ئمتٚمد فمادى سمِمقير فمـ فمبار هق ايمٖمٝمديق سمِمقير-  ايمٖمٝمديق سمِمقير هق َما َمٔمرهمة جيب9 اوًٓ  FPS 9 اظمِمْمٙمح هق َما*

 شماٞمٝمة طمالل ايمِمقر فمدد ٞمٖمس فمرض وافمادة ايمثاٞمٝمة لطمال ايمِمقر َمـ صمداً  ىمبغم فمدد ايمتٗماط ايم٘ماَمغما زم١مَم٘مان ي٘مقن ضمكم ويم٘مـ-   َمتحرىمة نمغم

  Internal \ Built-in Webcam in Laptopىىالكامورةىىىى(13-5-12)
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 ايمٔمٚمٙمٝمة هذه فمعم ويْمٙمؼ - َمتحرىمة وىمٟمهنا ايمِمقرة سمرى ايمبممية ايمٔمكم جئمؾ مما ايمِمقر زمكم ايمزَمٛمك زمايمٖماصؾ آٞمسان يُمٔمر ٓ -  واضمدة

 اظمُماهد يُمٔمر ٓ ٓن ىماهمٝمة ايمثاٞمٝمة دم صقرة 25 .   شماٞمٝمة يم٘مؾ اؿمار زمٚمٔمٛمك  Frame Per Sec يمٙمجٚمٙمة  اطمتِمار هل وايمتل FPS اطمتِماراً 

 - ةٝمواومٔمو اىمثر ايمٖمٝمديق واصبح اهمّمؾ ىمان - ايمثاٞمٝمة دم ايمِمقر فمدد او  FPS ال فمدد زاد هم٘مٙمام  ايمِمقرة دم طمٙمؾ زماي

 يٛمتج يمذىوا ايمثازمت ايمرومٚمل همايمتِمقير -   ايمتِمقير َمـ اهلدف دم آطمرى ايم٘ماَمغمات فمـ خمتٙمٖمة ايمقيب ىماَمغما9  ايم٘ماَمغما دومة ضٔمػ ؽمبب َما*

 همٝمديق سمِمقير وهٛماكأو  ضمتك  حلٖمٓمٜما  فمعم  ايم٘مٚمبٝمقسمر  --   ً  َمثال  يمِمديؼ ايمِمقر ٕرؽمال فمايمٝمة رسفمة آَمر يتْمٙمب ٓ - واضمدة صقرة فمٛمف

 اظمٙمػ ضمجؿ يِمبح آٞمقاع هذه ىمؾ دم ويم٘مـ-  ايمسٝمٛمامئٝمة آهمالم دم سمستخدم نمايمباً  وايمتل اجلقدة فمايمٝمة ايم٘ماَمغمات دم وهذا وايمدومة اجلقدة فمارم

 ايمرسفمات هذه سمتقهمر يمـ آٞمؼمٞمت فمعم ويم٘مـ-  آيمٝمات هذه َمع ايمتٔماَمؾ سمستْمٝمع ايم٘مٚمبٝمقسمر اصمٜمزة ويم٘مـ يمٙمٕماية ىمبغم ايمٖمٝمديق او يمٙمِمقر اظمخزن

 ِمقرسم سمسْمٝمع ويب ىماَمغما وسمستخدم آٞمؼمٞمت فمعم اطمر ؾمخص َمع سمتحدث همٔمٛمدَما-   ايمٔمادي ايم٘مٚمبٝمقسمر فمعم سمتؿ ايمتل ايمبٝماٞمات يمٛمٗمؾ ايمٖمائٗمة

30 FPS ايمِمقر ٓيمتٗماط صمداً  رسيع ؽمٝم٘مقن صقرة 30 ال همتِمقر-   آٞمؼمٞمت طمالل َمـ ايمثاٞمٝمة دم صقرة 30 سمرؽمؾ ايم٘ماَمغما ان ئمٛمك همٜمذا 

 ضمتك ٞمسبٝماً  يٗمؾ ان همٝمجب -  ىمبغم ايمِمقر َمٙمٖمات ضمجؿ نمايمباً  ٓن وذيمؽ -   إلرؽماهلؿ شماٞمٝمة 15 ايمقومت يستٕمرق ومد آٞمؼمٞمت فمعم ويم٘مـ شماٞمٝمة دم

 َمٝمجا 0.3 ضمدود دم ا ظمقصمقدة  فمعم ايم٘مٚمبٝمقسمر  اظمحٚمقل  أو  اخلارصمٝمة   (ويب) آٞمؼمٞمت ىماَمغمات َمتقؽمط جئمؾ َما وهذا -  أرؽمايمف يسٜمؾ

  FPS 10 الم ايمِمقر ايمتٗماط رسفمة سمٗمؾ ومد وايّماً  رسيع زمُم٘مؾ آٞمؼمٞمت فمعم ايم٘ماَمغمات َمـ ايمٛمقفمٝمة هذه اؽمتخدام يمسٜمقيمة-  زم٘مسؾ

 - همٝمديق ويمٝمست شمازمتة صقر زماهنا آضمساس ؽمٝمزداد ويم٘مـ ايمِمقر ارؽمال دم اىمػم رسفمة فمعم يمٙمحِمقل

 يٚمتٙم٘مان آٞمؼمٞمت دم آسمِمالؿمردم  فمعم واظمُماهد اظمِمقر فمعم يتْمٙمع ويم٘مـ صمداً  فمايمٝمة وصمقدة زمدومف ىماَمغمات جسمٛمت ايمممىمات زمٔمض وسمقصمد

 ضٔمٝمػ زمدومة اطمتٝمارها ويب ىماَمغما اؽمتخدام فمٛمد آهمّمؾ ـَم همان ويمذا - صمداً  َم٘مٙمػ هذا ويم٘مـ-  ايمِمقر ٞمٗمؾ يمٝمسٜمؾ -   صمداً  همائٗمة رسفمات

 - صمٝمده Webcam HD صمقده وئمتػم - فمايمٝمة يمٝمست زمجقده سمقب ايمالب ىماَمغمات وانمٙمب -  ايّماً  ضٔمٝمٖمة او َمتقؽمْمة وصمقدة
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 وسمستخدم ايمٖمٟمر ذيؾ يُمبف وؽمٙم٘مف رايمٖمٟم أذن سمُمبف زرهيا ضمٝمث ايمٖمٟمر ضمٝمقانايمٖمٟمرة  ايمٔمادية   سمُمبف وهك اإلدطمال وضمدات َمـ وضمدة هل9  ايمٖمٟمرة

 سمٓمٜمر إطمرى ايمِمٖمحات فمٛماويـ َمـ فمددا حتقى ىمٙمٚمة يقصمد وفمٛمدَما ؽمٜمؿ هٝمئة فمعم احلاؽمقب ؾماؾمة فمعم وسمٓمٜمر إيٗمقٞمات فمعم ايمٛمٗمر دم

 ع  ايمتايمٝمة  9وايمٖمٟمرة  دم  ايم٘مٚمبٝمقسمر  ختتٙمػ  فمـ  ايمٖمارة  ايمٔمادية   همٜمل  سم٘مقن  خمتٙمٖمة  ضمٝمث  سم٘مقن  اضمد  إٞمقا -يد ىمػ ؾم٘مؾ فمعم

1- Touchpad : زمٔمض َمع أيّما َمتاح وأن اظمحٚمقيمة، ايم٘مٚمبٝمقسمر أصمٜمزة َمٔمٓمؿ فمعم وصمدت إدطمال صمٜماز هق ايمٙمٚمس يمقضمة 

 ايمٙمٚمس يمقضمة سمُمٕمٝمؾ ويتؿ -اخلارصمل اظماوس ضماصمة دون اظماوس َم٠مذ يمتحريؽ يمؽ سمسٚمح ايمتل اخلارصمٝمة، اظمٖماسمٝمح يمقضمات

 دم سمتحرك اظماوس َم٠مذ هم١من ، Touchpad ؽمْمح  ايمــ فمعم إصبٔمؽ سمتحرك وأٞمت- َمستق ؽمْمح فمػم وؽمحبف إصبٔمؽ زماؽمتخدام

 ايمسْمح حتت إزرار َمـ اشمٛمكم أيّما  Touchpad ايمــ يمدي دم ايم٘مٚمبٝمقسمر ايمٔمادي ،  Mouseايمــ  َمٔمٓمؿ وَمثؾ ٞمٖمسف، آجتاه هذا

 ايمٔمٙمٝما ايمْمبٗمة- اظمقاد َمـ ؿمبٗمات فمدة فمعم حتتقي    Touchpadوايمــ   -ايمٗمٝماؽمٝمة اظماوس َمثؾ همقق َمـ مت٘مٛمؽ وايمتل زمايمٙمٚمس سمٔمٚمؾ

 ايمِمٖمقف فمعم ؾمب٘مة َمـ  حتتقي ايمتل( صمدا رومٝمٗمة ايمٔمزل َمٖمِمقيمة) ؿمبٗمات حتتٜما- (Touch  ) ايمتل  سمٗمقم  أٞمت  زمٙمٚمسٜما   يمقضمة هل

 َمع بٗماتو سمٔمٚمؾ  ايمْم-   زمايمْمبٗمات سمتِمؾ ايمتل ايمدوائر يمقضمة هل ايمْمبٗمات هذه حتت-   ايم٘مٜمرزمائٝمة إومْماب َمـ وايمرأؽمٝمة إهمٗمٝمة

 يمتقيمٝمد  احلرىمة  وَمٛمٜما  يتؿ  حتريؽ  اظم٠مذ  فمعم  ؽمْمح  ايم٘مٚمبٝمقسمر --  (AC) اظمستٚمر اظمؼمدد ايمتٝمار َمـ  أومْماب

2- Trackball  وذيمؽ  فمـ  ؿمريؼ حتريؽ   ايمُماؾمة فمعم ايمٓماهرة ايم٘مائٛمات فمعم يمٙمتٟمؾمغم يستخدم اإلدطمال أصمٜمزة أٞمقاع َمـ ٞمقع ق9 ه

 جلٜماز اظمِماضمبة إزرار فمعم ايمّمٕمط ؿمريؼ فمـ إيمٝمف اظمُمار ايم٘مائـ فمعم يمتٛمٖمٝمذها يمٙمحاؽمقب أواَمر إصدار هبدف     ballايم٘مرة 

 -ايمتٟمؾمغم

3- Point Stick   9وهل فمبارة فمـ  دائرة  محراء  َمقصمقدة  زمكم  أزرار  يمقضمة    ايمرصاص ايمٗمٙمؿ ممحاة سمُمبف يمٙمتح٘مؿ ومْمٔمة هل9 َم٠مذ

 اظمساضمات ودم- ايمُماؾمة ٞمْماق داطمؾ ايمٖمٟمرة َم٠مذ يمتحرك زم١مصبٔمؽ سمدهمٔمٜما- وساظما حمؾ تحؾيم اظمٖماسمٝمح اخلاصة  زمايم٘مٚمبٝمقسمر  احلٚمقل 

 -اظماوس َمـ أىمثر اظمٙمِمؼ اظم٠مذ ايم٘مثغم يٖمّمؾ ، ايمّمٝمٗمة

4- Touchscreen   9داطمؾ َمـ---( سمٖمافمٙمٝمة َمٝم٘ماٞمٝم٘مٝمة آيمة ,َمقزمايؾ ,ىمٚمبٝمقسمر)ايمرومٚمل ايمٔمامل َمع سمتٔماَمؾ احلديثة  ايمتل  ايمتٗمٛمٝمة هل 

 فمرض ؾماؾمة هل ايمٙمٚمس ؾماؾمة ---( - keyboard, َماوس ) ايمْمرهمٝمات أضمد ؿمريؼ فمـ آواَمر رؽمْم اؽمتخدام زمدون ايمُماؾمة

  - 1960 ـمٜمرت  دم    ظمسوأول  ؾماؾمة  --  حمددة زمتٗمٛمٝمات ايمُماؾمة َمساضمة ضٚمـ ايمٙمٚمس َمقاضع اىمتُماف فمعم ومادرة ايم٘مؼموٞمٝمة

 

 

  Mice and Pointing Devices Laptopالغأرةىىوالمؤذراتىى(13-5-13)
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--    ( Mic In )قهمر  دم  أنمٙمب  أصمٜمزة  ايم٘مٚمبٝمقسمر اظم٘متبل  هق اظمٝم٘مروهمقن اظمدَمج  اجلزء ايمٖمريد  دم أصمٜمزة  ايم٘مٚمبٝمقسمرات اظمحٚمقيمة  وايمٕمغم  َمت

 و أرم احلاؽمب إدطمال وضمدات َمـ وضمدة أيّما هقهذه  ايمٗمْمٔمة  سمستخدم  يمتسجٝمؾ  إصقات  أو  يمٙمؼماؽمؾ  صقسمٝمًا  فمػم  إٞمؼمٞمت   -و

وسمٟميت  ومْمٔمة  اظمٝم٘مروهمقن  - ونمغمها   اظمحارضات أو اظمحادشمات زمٔمض أو صقسمؽ سمسجٝمؾ و إدطمال يٚم٘مٛمؽ زمحٝمث إصقات إدطمال دم يستخدم

 أو  سمٟميت  ومْمٔمة  َمٛمٖمِمٙمة فمٛمٜما    -   Webcamإَما  َمدجمة  زمجاٞمب  ايم٘ماَمغمة ايمداطمٙمٝمة   

 

 

 

 

 

 

 

  Microphone Laptopالموكروفونىىى(13-5-14)
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وايمٖمٝمديقهات  --   وهذه  فمعم ايم٘مٚمبٝمقسمر  اظمحٚمقل  سمستخدم  يمسامع   اظمقؽمٝمٗمك  وؽمامع  إهمالم    Internal Speakerايمسامفمات  اظمدجمة  

  ايمٗمْمٔمة  هل  َمـ  وضمدات  اإلطمراج  دم  صمٜماز  احلاؽمب   -- ويم٘مـ  دم  هذه  ايمسامفمات  ايمداطمٙمٝمة  فمٝمب  وهق  سمٙمٖمٜما  دم  ضمايمة  رهمع  درصمة

 هٛماك وفمٚمرها زمرسفمة   -  ايمِمقت   الم  أفمعم ضمجؿ  فمـ ضمجٚمٜما  اظمحدود  -- همٜمل  ٓ  سمتحٚمؾ  احلد  ايمٔمارم  َمـ  ايمِمقت  وومد  سمتٙمػ  أو  يٗمؾ 

 - خمتٙمٖمة يمٙمِمقت أٞمٓمٚمة هٛماك أيّما زمت 128 أو زمت 24 أو زمت 16 زمحجؿ صقت ىمروت

 

 

 

 

 

 

ضمايمة  هذا ايم٘مُماف   اظمقصمقد  همقق  ايمُماؾمة  ويتقاصمد  دم  أنمٙمب  ايم٘مٚمبٝمقسمرات  اظمحٚمقيمة  --هدهمف  إؿمالق  ايمّمقء  فمعم  يمقضمة  اظمٖماسمٝمح    دم 

ؾ  ورؤية  يمقضمة  اظمٖماسمٝمح  زمُم٘مؾ  واضح وايم٘متازمة  زمُم٘مؾ ؽمٙمس  --  وخيتٙمػ  يمقٞمف  اإلضاءة   َمـ صمٜماز   ٕطمر  اٞمْمٖماء  ايم٘مٜمرب  دم ايمٙمٝم

 زمحسب ايمممىمة اظمِمٛمٔمة  -- ومد  يٟميت  َمدجما  َمع  ىمرت  ايم٘ماَمغما   أو يٟميت  ىمُماف  َمٛمٖمِمؾ  -- 

 

 

 

 

 

  Internal Speaker Laptopالدماراتىىى(13-5-15)

  Laptop keyboard LED lightىالكذافىىىىىىى(13-5-16)
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ة  فمـ  جمٚمقفمة  َمـ  إضقاء  ايمِمٕمغمة  اظمقصمقد  أؽمٖمؾ  ايمُماؾمة أو  هق  فمبار و(  LED)  زمـ أضمٝماٞما سمسٚمك Indicatorاظم٠مذات  ايمّمقئٝمة 

 و--  اظمٖماسمٝمح يمقضمة دم ايمتل ىمتٙمؽ هل دم  ؿمرف ايم٘مٚمبٝمقسمر اظمحٚمقيمة ايمتل  سمّمئ   يمتدل  فمعم  سمُمٕمٝمؾ  أو إؿمٖماء  ومْمٔمف  أو  وـمٝمٖمة  َمٔمٝمٛمة --  و 

 9 َمٛمٜما و وـمٝمٖمتٜما إلم إضاهمة مجارم ؾم٘مؾ اجلٜماز فمعم سمْمٖمل أهنا إلم زماإلضاهمة إصمٜمزة زمٔمض دم َمٝمزة هل

 فمعم دلهمٟمهنا  سم   Greenأذا  أضاءت زمايمٙمقن  إطمرض  Indicator ايمّمقئل اظم٠مذ م

 سمدل  فمعم  أن  ايم٘مٚمبٝمقسمر  دم  وضع  ايمس٘مقن    Sleep ) )ايمس٘مقن   1

 ل  هباايمٔمٚمقَمٝمة  وأٞمف  َمقصق  ايم٘مٜمرزماء فمعم ايم٘مٚمبٝمقسمر سمُمٕمٝمؾ ( AC Adapter)  اظمؼمدد ايمتٝمار 2

 اجلٜماز  ئمٚمؾ  فمعم  ايمبْمارية   ( Battery Charge)  ايمبْمارية 3

  ايمتُمٕمٝمؾ وضع دم اجلٜمازسمدل فمعم  أن   ( Power On)  ايمْماومة 4

 ايمِمٙمب ايمٗمرص ٞمُماطفمٚمؾ و  ( HDD Activity)  ايمِمٙمب ايمٗمرص 5

   Smallالم     Capitalَمـ  اظمٖماسمٝمح يمقضمة دم إضمرف ضمايمة سمٕمغم ( Caps Lock)  إضمرف ضمايمة 6

     إرومام يمقضمةسمٖمٔمٝمؾ   ( Num Lock)  إرومام يمقضمة 7

 ٓؽمٙم٘مٝمة زمُمب٘مة اسمِمال هٛماكسمدل  فمعم  سمُمٕمٝمؾ   ايمقايريمس وأن  ( WLAN)  ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مة 8

 سمدل  فمعم أن  ايمبٙمقسمقث  ئمٚمؾ   Bluetooth ) )ايمبٙمقسمقث  9

 ( WLAN)  ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مة 10
 هٛماكوأن  (IEEE 802.11 َمٔمٝمار)ايمقايريمس زماؽمتخدام  سمدل  فمعم  سمُمٕمٝمؾ  

 ٓؽمٙم٘مٝمة زمُمب٘مة اسمِمال

ودم    اظمِمٛمٔمة ايمممىمة و اجلٜماز ٞمقع ضمسب َمديمقٓهتا سمتٕمغم ومد و َمقصمقدة سم٘مقن ٓ ومد و ؽمبؼ َما نمغم أطمرى ضقئٝمة َم٠مذات هٛماك سم٘مقن ومد

 -اجلدول  -- ايمِمقرة  ايمتايمٝمة  سمقضٝمح  يمٙمٚم٠مذات  ايمّمقئٝمة  َمرسمبة زمإرومام  ىمام دم

 

 

 

 

 (Indicator laptop)ىالضوئوظىالمؤذراتىى(13-5-17)
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دم  أنمٙمب   Greenإطمرض  ؿمبٔمًا هذه  اظم٠مذات  ايمّمقئٝمة  ومد  جتدها  سمّمٝمئ  زمٟميمقان  حمددة  يمتدل  فمعم  وـمٝمٖمة  َمٔمٝمٛمة  -- همٚمثال  ايمقن  

ايمتل  سمدل فمعم  سمُمٕمٝمؾ    ( يمتدل  فمعم  سمٖمٔمٝمؾ  أو  سمُمٕمٝمؾ  اظمٜمٚمة  أو  ايمقـمٝمٖمٝمة اظمْمٙمقزمة  هلا  َمثؾ Blueإزرق إصمٜمزة  )ودم  زمٔمّمٜما  ايمٙمقن  

 \  Blinking greenايم٘مٚمبٝمقسمر  أو  ايمتل  سمدل فمعم سمُمٕمٝمٙمؽ  زمايمبْمارية   --  أَما أذا  ىماٞمت  سمقَمض )سمّمئ وسمْمٖمك دم ٞمٖمس ايمٙمحٓمة  (   

Blinking Blue    ويمق  أضٝمئت  زمايمٙمقن   همٟمٞمف  يتؿ  ٞمٗمؾ  ايمبٝماٞمات  ىمام  دم  ظمبة  ايمٗمرص  ايمِمٙمب  أو  ايمبٙمقسمقث  أو  ايمقايريمس    أو  نمغمها--

همٟمن  هذا  يدل  فمعم  ايٗماف  أو سمٔمْمٝمؾ  وـمٝمٖمة   َما  --  َمثال  ومد  سم٘مقن  ايمبْمارية   ضٔمٝمٖمة وأٞمت  سمستخدم  ايم٘مٚمبٝمقسمر   همٟمن  ظمبة   REDإمحر  

 ايمبْمارية  ؽمقف  سمتحقل يمقهنا  الم إمحر يمتدل  فمعم  ضٔمػ  ايمبْمارية  واهنا  حتتاج  الم  ؾمحـ  -- 

 

 ؾمٜمرهتا اؽمتٚمدت وايمتل ،(Lithium – Ion ) ايقن – يمٝمثٝمقم اظمُمٜمقرة ايمبْماريات اٞمقاع اضمدى هل9 اظمحٚمقل احلاؽمقب زمْمارية هل َما*

 ايمبْماريات، َمـ آطمرى آٞمقاع َمـ ازمْمئ زمِمقرة ؾمحٛمتٜما وهمٗمدان وزهنا، طمٖمة وَمـ َمٙمٝمئة، ام همارنمة ىماٞمت ان وومت، اي دم ؾمحٛمٜما اَم٘ماٞمٝمة َمـ

 زمٔمد صالضمٝمتٜما واٞمتٜماء ايمٔمايمٝمة، احلرارة حتٚمٙمٜما فمدم فمٝمقهبا َمـ ويم٘مـ ايمٙمقضمٝمة، وآصمٜمزة ايمٛمٗمايمة، اهلقاسمػ دم سمستخدم لايمت ايمبْمارية ذات وهل

 - ٓ ام اؽمتٜمالىمٜما سمؿ ؽمقاء ؽمٛمقات، ايمثالث ضمقارم

 جسطمٙمٝمف ( وَمـ َما  يسٚمك  زماظم  12أو   10أو   9أو   8أو     6أو  4او  3  )  Cellsَمـ  جمٚمقفمة َمـ  اخلاليا وسمت٘مقن   هذه  ايمبْمارية  *

 ؾمديده حلراره ايمبْمارية وسمٔمرضت ايمسٝمارة  دم صمٜمازك سمرىمت يمق َمثالً   ! ايمبْمارية ضمرارة َمراومبة وهل صمداً  َمٜمٚمف وـمٝمٖمف يمف وهق ٘مٜمرزمائلايم

 ايم٘مٜمرزمائل اظمجس إن وايمسبب ، ٖمتحي شمؿ   همؼمه - ضمٝمث  أٞمف يّمؾ   ؿمقل فمعم ٖمتحَما ي اجلٜماز إن سمالضمظؽمقف  ، همؼمه زمٔمد اجلٜماز سمُمٕمؾ وصمٝمت

 ايمبْمارية  يػّمد َما زمٔمد إٓ اجلٜماز زمتُمٕمٝمؾ يسٚمح وٓ  ، ايمبْمارية   ضمرارة سمزيد َما فمُمان اجلٜماز سمُمٕمٝمؾ يٚمٛمع يمٙمحرارة  ايمبْمارية  سمٔمرض ضمايمة دم

 !يمالٞمٖمجار ايمبْمارية سمتٔمرض مم٘مـ ؾمّٕمٙمف يمق ٕن

  إشمغم اؽمٚمف ؽمائؾ دم َمٕمٚمقرة  ايمرومائؼذه ه وىمؾ ، ايمسايمب يم٘مؼمودإ – ٔمازلايم – اظمقصمب يم٘مؼمودإ 9 رومائؼ شمالشمةسمت٘مقن َمـ اخلٙمٝمة  ايمقاضمدة  

 هٛماك و ؽمافمات 3 ظمدة سمٔمٚمؾ زمْماريات همٜمٛمايمؽ(  ؾمحـ)  ىمٜمرزمائٝمة سمٕمذية زمدون فمٚمٙمٜما َمدة و ومدرهتا ضمسب ايمبْماريات ختتٙمػ9 ايمبْمارية َمدة*

 ئمٚمؾ ىمام(  LG أصمٜمزة دم ىمام)  ؽمافمات 10 هٛماك و(  HP يمألصمٜمزة إضاهمٝمة زمْمارية)  ؽمافمات 9 هٛماك و(  MSI صمٜماز دم)  ؽمافمات 7

 وهق9  آهمؼمايض ايمٔمٚمر  9  فمٚمريـ هلا ايمبْماريةهم - ىمٜمرزمائٝمة سمٕمذية زمدون َمتقاصٙمة ؽمافمة 13 ظمدة سمبٗمك أصمٜمزة سمْمقير فمعم Intel َمْمقري همريؼ

و  -هلا اؽمتخداَمؽ زمْمريٗمة  يمف  فمالومة وٓ حمدد رفمٚم يمف وهذا-- ؽمٛمقات 3 ي٘مقن نمايمباً  -- اٞمتٜمائٜما إلم إٞمتاصمٜما سماريخ َمٛمذ ايمبْمارية فمٚمر

 ؽمافمتكم واطمريـ ؽمافمات 3 ظمدة زمْماريتٜمؿ سمدوم َمـ ايمٛماس همٚمـ  ايمبْمارية اؽمتٜمالك دم يقَمٝماً  سمٗمّمٝمف ايمدي ايمقومت وهق9  ايمٝمقَمل آؽمتٜمالك

 (Battery  laptop)ىالبطاروظىىىى(13-5-18)
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 و(  E4800 mAh)   زمٗمدرة اريةزمْم حيقي أضمدمها اظمقاصٖمات زمٛمٖمس صمٜمازيـ زمكم َما َمٗمارٞمة فمٚمؾ جمرد إن9  ايمتخزيٛمٝمة ايمبْمارية ومدرة*

 أؿمقل ايمِمٚمقد فمعم ايمٗمدرة ضمٝمث َمـ اجلٜمازيـ ىمال ومدرات زمكم َما ايم٘مبغم ايمٖمارق ؽمٝمٓمٜمر(  E6400 mAh)  ختزيٛمٝمة زمٗمدرة زمْماريتف إطمر

 - ايم٘مٜمرزمائٝمة ايمتٕمذية فمعم آفمتامد زمدون َمدة

 - ؽمافمة يم٘مؾ(  ايمتٝمار ؾمدة ومٝماس وضمدة)  أَمبغم َمقم سمٔمٛمل اأهن افمتٗمد و milli Ampere Hour يمـ اطمتِمار هل(  mAh)  هم١من ايمٛمٜماية دم و

 ( - Li-Ion)  ايمبْمارية ٞمقع ي٘مقن أن يٖمّمؾ 9 ايمبْمارية ٞمقع*

 يمٙمبْماريــة 9 ايمٝمقَمل آؽمتٜمــالك فمٚمر سمْمٝمؾ ىمٝمػ*

 اظمتحرىمة اخلٙمٖمٝمات ضمتك ، ؾٝم٘مسوايمب إيمقان َمـ ومدر   أىمػم طمذسمٟم ٕهنا ايمبْمارية َمـ ىمثغم سمستٜمٙمؽ وايمٖماومٔمة ايمٖماحتة اخلٙمٖمٝمة أيمقاناخلٙمٖمٝمة  9   -1

 -  فمزاء صمٜمازك اومٙمب ئمٛمل صقره وزمدون  نماَمؼ طمٙمٖمٝمتؽ  يمقن اصمٔمؾ زمايمٔمريب ، ىمثغمة ورؽمقم هماومٔمة أيمقان فمعم حتتقي سمِماَمٝمؿ همٝمٜما وايمتل

 زر سمّمٕمط إٞمؽ ريٗمتٜماوؿم ايمسْمقع َمـ ايمتٗمٙمٝمؾ يٖمّمؾ يمذيمؽ ، ايمبْمارية اؽمتٜمالك زاد ايمُماؾمة ؽمْمقع زاد ىمٙمام إٞمف َمٔمروفايمُماؾمة  9  ؽمْمقع -2

fn+f6 زر سمّمٕمط إٞمؽ اظمٜمؿ-- ٔطمر صمٜماز َمـ ختتٙمػ وؿمبٔما fn  +ٕؽمٖمؾ وؽمٜمؿ ؾمٚمس فمٙمٝمف َمرؽمقم زر  - 

 صقيت وَمٙمػ ويمٔمبة-- ويٖمتح  سمْمبٝمٗمات أطمرى  ىمثغمة  ، ايمٛمت صٖمحات وفمدة زمراَمج شمالشمة يٖمتح ايمدي اظمستخدمزمراَمج 9  فمدة سمُمٕمٝمؾ -3

 - ضقئل َماؽمح , ؿمازمٔمف , همالش أو طمارصمل HDD واصؾ ىمٛمت أذا  وايّما ،    زمرسفمف؟سمٛمتٜمل   اريتلزمْم  ظماذا  يٗمقل هذا ىمؾ وزمٔمد يسٚمٔمف

CD، ايمبْمارية َمـ يستٜمٙمؽ صمٜمازك َمع َمقصقل طمارصمل صمٜماز أي اظمٗمِمقد - 

 ايمُمئ هـذا !ٞمٗمِمت ايمبْمارية إن ٞمالضمظ ، صمديــد َمـ همتحٛماه شمؿ اظمقزمايؾ أومٖمٙمٛما إن َمثال !!زمْمارية سمستٜمٙمؽ ايم٘مٚمبٝمقسمر صمٜماز إنمالق فمٚمٙمٝمة -4

 --   ؿمٝمب ، سمام سمقومػ  يتقومػ ٓ ايمْماومة اؽمتٜمالك ٕن ، سمقب ايمالب دم ضمتك َمقصمقد

 حتتج مل ضمايمة دم إنمالومٜما يٖمّمؾ يمذا-- ايمبْمارية سمستٜمٙمؽ َمـ  ، َمٖمتقضمة وسم٘مقن ايمسافمة  زمجاٞمب حتت دم  ؽمْمح  اظم٘متب  سم٘مقن ايمتل ايمػماَمج-5

 - إيمٝمٜما

 RAMو HDD َمقاصٖمات هبا يٗمِمد واظمقاصٖمات ، يمٙمبْمارية ُمديدايم آؽمتٜمالك  هلا  فمٝمب  يمٙمجٜماز ٝمدةاجل اظمقاصٖمات   اظمقاصٖمات  9   -6

 - واظمٔمايمج

 ايمبٙمقسمقث ومٖمؾ  يٛمِمح يمذا ، ضمقيمف أصمٜمزه فمـ يبحث ايمقومت ؿمقال ٓمؾسم ٕٞمف ، ايمبْمارية َمـ يستٜمٙمؽ ايمبٙمقسمقث   و wireless ايمقايريمس   -7

 - اؽمتخداَمف زمٔمد
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 درصمة َم٘مان دم حتٖمٓمٜما إٞمؽ يُمؼمط زمْماريتؽ ٞمازع ىمٛمت يمق ، ايمٙمٝمثٝمقم وضمدات سمتٙمػ ٕهنا ،!  ايمبْمارية أفمداء أيمد َمـ ةاحلراراحلرارة  9   -8

 -- سمتحٚمٙمٜما يم٘مل  َمِمٚمٚمف ايمبْمارية ٕن يمـ سمٟمشمر  فمعم ايمبْمارية   اجلٜماز ضمرارة ؿمبٔما ، َمٔمتديمة ضمرارسمف

 9أيقن ٙمٝمثٝمقمايم زمْماريات فمٚمر إؿمايمة فمعم سمسافمد ايمتلإطمرى   ايمٛمِمائح زمٔمض *

 -َمتاضماً  ذيمؽ ىمان ىمٙمام ايمبْمارية ؾمحـ إفمادة ويٖمّمؾ زمايم٘ماَمؾ، ايمبْمارية سمٖمريغ جتٛمب -1

 -زمايم٘ماَمؾ َمُمحقٞمة ايمبْمارية سم٘مقن فمٛمدَما طماصة ايمٔمايمٝمة، يمٙمحرارة يستخدَمٜما ايمذي اجلٜماز أو ايمبْمارية سمٔمريض جتٛمب -2

 ضمايمة ودم ايمبْمارية ٞمٖمس َمـ يتؿ ذايت سمٖمريغ اؽمٚمف ء ر همٝمف ٕٞمف % 50 - 20 زمكم ايمبْمارية ُمحـزم يٛمِمح  ؿمقيٙمة يمٖمؼمة ايمبْمارية يمتخزيـ -3

 زمس %20 إٓ سمُمحـ راح َما ٞمُمحـ َمرة وىمؾ %80 ٞمٖمٗمد راح َمُمحقٞمة %100 هل يمق اٞمف زمٚمٔمٛمك ىمبغمة َمساضمة سمٖمٗمد راح ممتٙمئة ىماٞمت

 َم٘مان دم ذيمؽ ي٘مقن وأن -- %85 يمٛما ويبٗمك %15 ٞمٖمٗمد راح %100 َمُمحقٞمة صارت ٓ ويِمغم َمثالً  %15 رسخت %20 ؾمحٛما يمق يم٘مـ

 -اؽمتخدام دون ؿمقيٙمة يمٖمؼمات ايمبْمارية ختزيـ فمدم يٖمّمؾ فمام وزمُم٘مؾ -  25 - 20 ضمرارة درصمة زمكم ايمبْماريات ختزيـأو  ايمثالصمة َمثؾ زمارد

 -ارةايمسٝم ؾماضمـ َمـ يمٝمس شمازمت ؾماضمـ َمـ ؽمافمة 14 إلم 12 زمكم َما ؿمقيٙمة ظمدة ؾمحٛمٜما يٖمّمؾ إولم، يمٙمٚمرة ايمبْمارية ؾمحـ فمٛمد  -4

 -َمٛمخٖمّمة ؽمٔمة ذات زمْماريات فمدة محؾ فمـ فمايمٝمة ؽمٔمة ذات زمْمارية اؽمتخدام يٖمّمؾ -5

 اؽمبقفمكم- فمـ سمزيد ظمدة اؽمتٔماميمف فمدم ضمايمة دم ايمالب سمقب فمـ ايمبْمارية إزايمة-6

 الم 3 َمـ طماليا 6و َمتقاصؾ   ؾمٕمؾ ؽمافمات 3 الم 2 َمـ طماليا 3 ئمٛملزمحسب  فمدد  اخلاليا  -- اهمؼماضٝمة  يم٘مؾ  زمْمارية  همؼمة اؽمتٜمالىمٝمة  -7

 ؽمافمات  َمتقاصٙمة  --  10الم   5طمٙمٝمة  َمـ   12- وايمـ  َمتقاصؾ ؾمٕمؾ ؽمافمات 6 الم 4 َمـ طماليا 9- و   ؽمافمف 4.5

 9 ايمبْماريات فمـ *َمٔمٙمقَمات

 بغماَم َمقم 1000 يساوي سافمةايم دم  أَمبغم 1 ىمؾ --  ؽمافمة أَمبغم َمقم( mAH milli ampere hours) رَمز ايمبْمارية طمٙمػ دائام جتد -1

 ايمتل يمٙمبْمارية يٚم٘مـ اظمثال، ؽمبٝمؾ فمعم --فمٙمٝمٜما اظمسجؾ يمٙمجٜمد َمساو ي٘مقن أن جيب إصٙمٝمة( ايمبْمارية ؿماومة) اجلٜمد أن وهل --- سافمةدم ايم

 -----ؽمافمة 15 ظمدة أَمبغم َمٙمقم 100 ب ئمٚمؾ صمٜماز سمُمٕمٝمؾ أَمبغم َمٙمقم 1500 ؽمٔمتٜما

 -أزمداهلا الم حلاصمةا ومبؾ وسمٖمريغ ؾمحـ دورة 800-500 سمتحٚمؾ ايمبْماريات أنمٙمب -2 

 دم ايمبْمارية سمرَمل ٓ أضمذر , وايمٙمٝمثٝمقم ايم٘مادَمٝمقم يمبْماريات زمايمٛمسبة ٞمٔمؿ ؟( أطمرى َمرة سمِمٛمٝمٔمٜما) اظمحٚمقل زمْمارية سمدوير إفمادة يٚم٘مـ هؾ -3

  -خمتص َمِمٛمع ومبؾ َمـ سمدويرها أفمادة وجيب صحٝما ضاره همٜمل اظمٜمٚمالت ؽمٙمة
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 َمٗمداره َمستٚمر سمٝمار الم ايمذي يٟميت  َمـ ايم٘مٜمرب  ايمٔمٚمقَمل  همقيمت 240   الم   100أَما َمـ   اظمؼمدد ايمتٝمار زمتحقيؾ يٗمقم    يمُماضمـظمحقل  أو  اا

   Laptop-- وايمتل حيتاصمٜما ايم٘مٚمبٝمقسمر  اظمحٚمقل  فمٙمٝمف َم٘متقزمف سم٘مقن طماص اَمبغم و طماصف همقيمتٝمف ؾماضمـ ويم٘مؾ--    همقيمت  20  الم  10 َمـ

ايم٘مٚمبٝمقسمر  اظمحٚمقل    دم َمُماىمؾ ضمدوث يمتجٛمب َمبغمإ و يمٙمٖمقيمت ايمٗمٝمؿ ٛمٖمسزم ي٘مقن ان ايمُماضمـ اؽمتبدال فمٛمد   يم٘مل ئمٚمؾ  ---  وايمتل جيب

Laptop     وهذا  ايمُماضمـ  يُمبف آيمٝمة  فمٚمؾ  َمزود  ايمْماومةPower Supply   --  دم  ايم٘مٚمبٝمقسمر  اظم٘متبل  ايمٔمادي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ى(Shipper\ Adapter  laptop)ىالذاحنىأوىىالمحولىىىى(13-5-19)
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 -جيب ايمؼمىمٝمز  فمعم  هذه  إؾمٝماء  ايمتايمٝمة   اظمقصمقد  فمقم اظمٙمِمؼ- هذه  هق  َمٙمِمؼ  اظمقصمقد دم  ايمُماضمـ فمٛمد  ذائؽ     ايمبْمارية  أو  ايمُماضمـ  -

 

 

 

 

 

 

وهٛما جيب ايمتٟمىمد  َمـ  سمْمازمؼ  أؽمؿ  ايمممىمة  اظمِمٛمٔمة  يمٙمجٜماز  َمع  أؽمؿ  ايمممىمة  دم  أؽمؿ  اجلٜماز أو  ايمممىمة اظمقصمف  ايمٝمف ايمُماضمـ 9  -1

 -  HP  همتٟمىمد  َمـ  أن  أؽمؿ  ايمممىمة  اظمقصمقد  فمعم  ايمُماضمـ  هق HPدم ايمبْمارية  -- َمثالً  اؽمؿ  اجلٜماز   ايمُماضمـ  أو  اظمحقل  أو  ضمتك

 هذه  فمـ  ايمُمقاضمـ  إصٙمٝمة  -- أَما   ايمُمقاضمـ  ايمتجارية  ؽمقف  سمٟميت  زمٟمؽمامء  خمتٙمٖمة  --  

صمديدة ٓ  زمد  َمـ  سمقاهمؼ  اظمقديؾ َمع  اظمقديؾ اظمقصمقد دم يم٘مؾ  ؾماضمـ  َمقديؾ  وفمٛمد  ذائؽ  ؾماضمـ   أو زمْمارية     Model  9اظمقديؾ   -2

 ايمُماضمـ أو ايمبْمارية   إصٙمٝمة  -

وهٛما  ي٘متب  أن  اظمحقل  أو  ايمُماضمـ   يستْمٝمع  أن  ضمجؿ  ايمتٝمار  اظمؼمدد  ايمداطمؾ  َمـ  ايم٘مٜمرزماء  ايمٔمٚمقَمٝمة  الم  اظمحقل او  ايمُماضمـ  9   -3

 همقيمت  --    240الم    100٘مٜمرب ايمٔمٚمقَمٝمة  إَما   َمـ  يستٗمبؾ  ايمتٝمار  اظمؼمدد  إسمٝمة َمـ  ايم

4-    50/60Hz 60 ايمدول زمٔمض دم ختتٙمػ وومد-  ايمدول مجٝمع دم شمازمت هذا( ايم٘مٜمرزمائٝمة  اظمقصمات ددسمر) همرىمقٞمز  -- 

 زمايمٛمسبة9  وجيب  أن  سم٘مقن  َمتْمازمٗمة  َمع  ايمُماضمـ  إصقم     ايمُماضمـ فمعم  Current ايمتٝمار  أو   Voltageيمٙمجٜمد  أومٍم ومٝمٚمة -5

 فمعم ايمداطمٙمٝمة وإصمزاء ايمٗمْمع فمعم ايمرضر ضمجؿ ي٘مقن ايمٛمٗمِمان أو ايمزيادة --وزمٗمدر يٛمٗمص وٓ يزيد ٓ ٞمٖمسف ي٘مقن همالزم يمٙمجٜمد

 وسمٙمػ ايمُماضمـ وذوزمان اضمؼماق َمثؾ َمباذ رضر يسبب احلآت زمٔمض دم مم٘مـ9  ٞمٗمص إذا.  ايمتٝمار أَماوايمبٔمٝمد--  ايمٗمريب اظمدى

 همام9 ايمتٝمار  زاد إذا و - زمايم٘ماَمؾ ايمبْمارية سمؿ ؾمحـ  يمق ضمتك صمزئل زمُم٘مؾ يُمتٕمؾ ومم٘مـ--  اجلٜماز تٕمؾَما يُم ايمٗمْمع ومم٘مـ زمٔمض

 فمٛمٜما يزيد وَما راح   أصح زمٚمٔمٛمك إصقم- أو ايمُماضمـ فمعم َمسجٙمة ارم ايمٗمِمقى ايمتٝمار ىمٚمٝمة يستٜمٙمؽ راح اجلٜماز ٕن َمُم٘مٙمة فمٛمدك

 ايمُماضمـ َمع َمتْمازمٗمة إومْماب ان اهمؼمضٛما اذا ىمٙمف ايمٗمْمع -  هذا زمٔمض تٙمػوسم ايمقومت َمع احلرارة سمرسمٖمع مم٘مـ ايمتٝمار  يم٘مـ زمزيادة

ايم٘مٜمرزمائل  ايمتٝمار ومٝماس وضمدة هق:  Ampere (A)ايمداطمٙمٝمة --  أَما  وضمدات  ايمٗمٝماس  همإَمبغم  ايمٗمْمع وسمتُمازمف إصقم
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Current    - همقيمت       و Volt (V)   :اجلٜمد   همرق ومٝماس وضمدةVoltage    -  تقب  فمعم  ايمُماضمـ  وضمدة  جتد َم٘م  وومد

وومٝمٚمتف  دم  أنمٙمب اظمحقٓت  أو     Watt (W)  (واط أضمٝماٞما سم٘متب)ايمقات وهل    Electric powerومٝماس  ايمٗمدرة ايم٘مٜمرزمائٝمة  

 -  W 90ايمُماضمـ  هل  

مماء   همٜمق  يدل  فمعم  صمقدة  ايمممىمة اظمِمٛمٔمة يمٙمبْمارية  َمٜمؿ صمدا  فمٛمد  ايم ايمممىمة  اظمِمٛمٔمة  يمٙمُماضمـ  أو  اظمحقل  أو  ضمتك ايمبْمارية  9 -6

وَمدى  وفمٚمر ايمٗمْمٔمة --   همٜمٛماك  َمثال  ؾماضمـ  أو زمْمارية  يازماٞمٝمة -- وهٛماك  صٝمٛمٝمة  وهٛماك  ىمقرية  -همايمبْمارية  أو  ايمُماضمـ  ايمِمٝمٛمٝمة  

 ٘مٚمبٝمقسمر  --  صمقدة  ايمِمٛمع  همٝمٜما  ضٔمٝمٖمة  صمدا  وومد  سمتٙمػ   أو  سمتٔمْمؾ  زمرسفمة  و ومد  سمسبب  سمٙمػ  يمبٔمض  ايمٗمْمع  اظمقصمقدة  يمٙم

 

 

 

 

 

 ومدرةو ايمٖمقيمتٝمة  أَما  ايمبْمارية  َما  هيٚمؽ  همٝمٜما  وايمتل  جيب ان  سمدومؼ  وسمٗمارن  همٝمٜما  فمـ  ايمبْمارية إصٙمٝمة  أو  ايمٗمديٚمة  فمٛمد  ايممماء هل 

 ىمام دم  ايمِمقر ة ايمتايمٝمة  9  ايمتخزيٛمٝمة ايمبْمارية
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 زمُمحـ َمزوده ايم٘مٚمبٝمقسمر  اظمحٚمقل    اصمٜمزهدم  هٛما ويم٘مـ ؽمافمتكم ضمقالم يٟمطمذ َما وهق فماديةزمْمريٗمة  ٜماؾمحٛم يتؿ  اظمتقاصمدة أنمٙمب إصمٜمزة       

 - ؽمافمة َمـ اومؾ دم ايمُمحـ ي٘متٚمؾ وَمٔمٜما Fast Charge رسيع

 

ؽمقف  ٞمذىمر  اظمٛماهمذ ايمتل  يتؿ  فمٛمد  ؿمريٗمٜما  سمقصٝمؾ أنمٙمب  إصمٜمزة  ايمْمرهمٝمة  إطمرى  ومد  ذىمرٞماها  دم  ايمقضمدة  ايمثاٞمٝمة  زمايمتٖمِمٝمؾ  -ويم٘مـ  

 أمهٜما  وأىمثرها  اؽمتخداَما وهل  9 

 9   وومد  سمؿ  ذضمف  زمايمتٖمِمٝمؾ  دم  ايمقضمدة  ايمثاٞمٝمة  -    ( USB)  ايمٔمام ايمتسٙمسقم ايمٛماومؾ َمٛمٖمذ -1

 400 رسفمتف و اظمحٚمقل ايم٘مٚمبٝمقسمر دم اظمٛماهمذ أهؿ َمـ هق و(  IEEE 1394)  أو iLINK زمـ يسٚمك و( Fire Wire 9)  َمٛمٖمذ -2

 800)    ايمثاٞمٝمة دم زمت َمٝمجا 800 إلم همٝمف ايمٛمٗمؾ رسفمة سمِمؾ(  1394b)  زمـ يسٚمك ايمذي و ايمثاين اجلٝمؾ دم و ٝمةايمثاٞم دم زمت َمٝمجا

Mbps ) - 

( وومد سمؿ  ذضمٜما زمايمتٖمِمٝمؾ  دم   VGA  -  HDML  -     DVI    -   S-Video(TV out)َمٛماهمذ  ايمُماؾمة  وهل  ) -3

 Video)  ايمٖمٝمديق ٓومط أو(  TV Tuner)  أيّماً  يسٚمك و ( TV In 9)  قديٝمايمٖم ايمتٗماط َمٛمٖمذهمٗمط يقصمد    ايمقضمدة  ايمثاٞمٝمة  -

Capture  )ايمٔماب و ايمراديق ضمتك أو ايمٖمّمائٝمة ايمٗمٛمقات اؽمتٗمبال صمٜماز أو ايمٖمٝمديق أو ايمتٙمٖمزيقن دم َما فمرض سمستْمٝمع ؿمريٗمف فمـ و 

    زمرٞماَمج ىمـ طماص زمرٞماَمج زماؽمتخدام بٝمقسمرايم٘مٚم ؾماؾمة فمعم ئمرض َما سمسجٝمؾ سمستْمٝمع زمايمتارم و اظمحٚمقل ىمٚمبٝمقسمر ؾماؾمة فمعم ايمٖمٝمديق

  (Inter Video Win DVR  )يقصؾ َمستٗمؾ ىم٘مرت ذائف سمستْمٝمع يمذا اظمٛمٖمذ هذا همٝمٜما َمتقهمر نمغم ضمايمٝماً  إصمٜمزة نمايمب يم٘مـ 

 - PCMCIA أو FireWire أو USB َمٛمٖمذ ؿمريؼ فمـ زمايم٘مٚمبٝمقسمر

 

 

 

 

 

 (Expansion Buses and Ports  laptop)ىالمنافذىوالذػوقىىالنواقلىىىى(13-5-20)
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 ايم٘مٚمبٝمقسمر ؿمريؼ فمـ اهلاسمػ اؽمتخدام أو زماإلٞمؼمٞمت يمالسمِمال ذيمؽ و زمايم٘مٚمبٝمقسمر اهلاسمػ ؽمٙمؽ يمقصؾ 9 ( RJ 11)  اظمقدم َمٛمٖمذ -4

  ( - زماإلٞمؼمٞمت اسمِمال زمدون ؿمبٔماً  ايمٖماىمسات اؽمتٗمبال و إرؽمال دم ايمٖماىمس صمٜماز حمؾ ايم٘مٚمبٝمقسمر ضمؾ هٛما)  ايمٖماىمسات اؽمتٗمبال و ىم١مرؽمال

 ايمثاين ؿمرهمف و ك زمجٜماز إول ؿمرهمف يرسمبط ايمسٙمؽ و زمايم٘مٚمبٝمقسمر ايمُمب٘مة ىمبؾ أو ؽمٙمؽ يمقصؾ ( RJ 45 9)  ايمُمب٘مة ىمرت َمٛمٖمذ -5

 - إصمٜمزة هذه زمكم ايمقصؾ ٞمٗمْمة يمٝم٘مقن(  رايؼم)  اظمٖمرع اؽمتخدام يٚم٘مـ صمٜمازيـ َمـ أىمثر وصمقد ضمايمة دم و زمجٜماز

 َمـ أهمّمؾ يمٝمس يم٘مٛمف زمايم٘مٚمبٝمقسمر ايمْمازمٔمات يمتقصٝمؾ يستخدم و 9( IEE 1284( أو  ) Parallelأو  ) (  LPT)  ايمْمازمٔمة َمٛمٖمذ -6

 ايمْمازمٔمات فمـ أزمحث يمذيمؽ(  ومِمغم ؽمٙمؽ)  ومريبة ايمْمازمٔمة سم٘مقن أن حيتاج أيّما و يمٙمْمازمٔمة ايمبٝماٞمات ٞمٗمؾ دم أزمطء ؾزم USB ايمـ َمٛمٖمذ

 USB ايمـ سمدفمؿ احلديثة ايمْمازمٔمات أنمٙمب هم١من زمايمْمبع و(  USB 3.0)  إضمدث اإلصدار يٖمّمؾ و USB ايمـ َمٛمٖمذ سمستخدم ايمتل

 - صمٜماز ىمؾ دم سمقهمره و يمرسفمتف

 ايم٘مٚمبٝمقسمرات زمٔمض دم َمتقهمر نمغم أصبح يم٘مٛمف زماجلٜماز اخلارصمٝمة اظمٖماسمٝمح يمقضمة أو ايمٖمارة يمقصؾ يستخدم 9 ( PS/2)  ايمٖمارة َمٛمٖمذ -7

 - USB زمايمـ اؽمتبدايمف سمؿ و احلديثة اظمحٚمقيمة

 ايمٗمديٚمة ايمٖمٟمرات يمقصؾ يستخدم ؽمازمٗماً  ىمان و(  IOIOI)  زمـ أيّما ويسٚمك9( Serialأو  )(  COM)  ايمتسٙمسقم اظمٛمٖمذ -8

 همٝمف ايمٛمٗمؾ رسفمة و َما ٞمقفماً  ومديؿ همٜمق ومٙمت ىمام و سمستخدَمف ايمٔمرض أصمٜمزة و ايمُماؾمات و ايمرومٚمٝمة ايم٘ماَمغمات زمٔمض أيّما زمايم٘مٚمبٝمقسمر

 - Fire Wire و USB زمايمـ َمٗمارٞمة زمْمٝمئة

 ؿمريٗمف فمـ أيّما ( Line in 9)  و(  Microphone In)  اظمدَمج اظمٝم٘مروهمقن و(  Headphone Out)  ايمرأس ؽمامفمة َمٛمٖمذ -9

 َمدَمج اظمٝم٘مرهمقن أن إصمٜمزة زمٔمض دم جتد ومد و اظمٝم٘مروهمقن ؿمريؼ فمـ ايمِمقت ايمتٗماط و زمجٜمازك اخلارصمٝمة تايمسامفما وصؾ سمستْمٝمع

 (Mic In  )َمٛمٖمذ هٛماك أيّما ايمِمقت ٓيمتٗماط زماظمحٚمقل َمٝم٘مروهمقن وصؾ إلم حتتاج ٓ زمحٝمث  (Line in  )ؿمريٗمف فمـ ايمذي و 

 -  ايم٘مٚمبٝمقسمر إلم ايمراديق َمـ ايمتسجٝمؾ يٚم٘مـ

 زماجلٜماز وايمقاصؾ  َمـ  ايمُماضمـ   ايم٘مٜمرزمائل ايمتٝمار يمقصؾ( Power Connector  9أو  ) (  DC In)  اظمستٚمر ايمتٝمار َمٛمٖمذ -10

 زمايمْمبع - 
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 ايم٘ماَمغما و اجلقال زماهلاسمػ ايمتل سمٙمؽ سمُمبف ايمتل و ايمذاىمرة زمْماومات يمٗمراءة يستخدم و( Card Reader 9)  ايمبْماومات ومارئ -11

)  َمقاصٖماسمف دم يذىمر و أٞمقاع ؽمت أو مخس أو شمالث سمٗمرأ ايمبْماومات ومارئات همبٔمض ٚمٜمايدفم ايمتل إٞمقاع ضمسب خيتٙمػ و ايمرومٚمٝمة

E1 in 5  )ايمبْماومات أٞمقاع َمـ- ايمذاىمرة زمْماومات َمـ أٞمقاع مخس يٗمرأ ىمان إن َمثال  :CF و Microdrive و SD و SM  و

MMC و MS و xD و Pen Drive نمغمها و - 

 

 

 

 

 

 Personal Computer Memory Card International Association اطمتِمار هق و ( PCMCIA 9)  َمٛمٖمذ -12

 ىمـ زمايم٘مٚمبٝمقسمر اخلارصمٝمة ايم٘مروت أضمد يمقصؾ يستخدم و سمقؽمٔمة شمٗمب أي(  Expansion Slot)  زمـ يقصػ زمإضمرى أو يسٚمك ومد و

)  سمقؽمٔمة شمٗمقب زمديؾ افمتباره ـيٚم٘م اجلٜماز دم صمداً  َمٜمؿ صمزء ئمتػم و ايمٖمٝمديق ٓومط أو اخلارصمٝمة ايمتػميد َمراوح أو ايمالؽمٙم٘مٝمة ايمُمب٘مة ىمرت

PCI  )َما فمادة ايمتل اظمحٚمقل ايم٘مٚمبٝمقسمر جلٜماز خمتٙمٖمة َمٛماهمذ َمـ جمٚمقفمة إلضاهمة يمٛما يسٚمح ضمٝمث  أٞمف  - اظم٘متبل ايم٘مٚمبٝمقسمر دم ايمداطمٙمٝمة 

 إلم احلاصمة دون إضاهمٝمة USB َمٛماهمذ( 6 ضمتك إضمٝمان زمٔمض دم) 4 إلم يِمؾ َما إضاهمة يٚم٘مٛمؽ اظمثال، ؽمبٝمؾ فمعم- يمٙمٕماية َم٘مٙمٖمة سم٘مقن

 وضمتك eSATA و WIFI وزمْماومات َمتٔمددة، زمْماومات وايمٗمراء ، Firewire إضاهمة زمسٜمقيمة يٚم٘مٛمؽ- َمٛمٖمِمؾ طمارصمل َمرىمزا ذاء

  يمديؽ َما حتديد هق رء ٟمول--  هم   Express Card--   وهٛماك  ٞمٖمس  هذا  اظمٛمٖمذ  يٗمقم  زمٛمٖمس  ايمٔمٚمؾ  هق   !ايمٗمديٚمة ايمتسٙمسٙمٝمة اظمٛماهمذ

 ايم٘مٚمبٝمقسمر ديمٝمؾ دم هذا جتد أن ؟يٚم٘مٛمؽPCMCIA همتحة أو Express Card همتحة َمـ هؾ--- ؽمتخدام واإلضاهمة  فمٛمدَما  سمريد آ

 جلٔمؾ ؽمتحتاج خمتٙمٖمة أضمجام هٛماك أن نمغم- ايمٝمقم اظمتاضمة همتحات َمـ ؾمٝمقفما إىمثر هل اىمسػمس زمْماومات ؽمتجد- زمؽ، اخلاص اظمحٚمقل

  - ايمْمٙمب فمٛمد فمٙمام

 ومازمٙمة هل Express Card همتحة- همتحات 54MM&  34 هق ؾمٝمقفما إىمثر جؿاحلExpress Card   9 اىمسػميس زمْماومةإن  

 زمْماومة- ايمتُمٕمٝمؾ وضع دم ايم٘مٚمبٝمقسمر أن ضمكم دم سمرىمٝمبٜما  طمالل َمـ  سمٖمٔمٝمٙمٜما يٚم٘مـ أهنا ئمٛمل وهذا ،  hot-pluggable ايمرسيع يمٙمتقصٝمؾ

ExpressCard / 54 ؾم٘مؾ فمعم( 34.  اىمسػميس ىمام اظمٛمٖمذ ٞمٖمس) َمٙمؿ 34 دم واظمقصؾ واؽمٔمة َمٙمؿ 54 ومٝماس اخلارصمل اجلزء َمع هق 
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 طمالل َمـ  سمٔمٚمؾ ٕهنا PCMCIA زمْماومة َمـ Bandwidthأرسع   ؾٝمصيمتقاَمـ  ضمٝمث   Express Card زمْماوماتأن  - L ضمرف

 Express Card زمْماومة سمتّمٚمـ حمٚمقل ىمٚمبٝمقسمر اظمِمٛمٔمكم َمـ ايمٔمديد- َمـ  اظمسارات  اظمتُماهبة  USB 2.0 و PCI Express َمـ ىمؾ

 -     Acer Aspire .  Panasonic’s  ،Toughbooks  .  Gateway notebooksَمثؾ    َمٔمٝمٛمة، ٞمامذج دم همتحة 54 /
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9 هذا اظمٛمٖمذ  َمٜمٚمتف محاية  ايم٘مٚمبٝمقسمر  اظمحٚمقل َمـ  ايمرسومة  -   ضمٝمث  يتؿ  سمقصٝمؾ  ايمسٙمؽ  أو     Security Luck Slotَمٛمٖمذ   -13

 فمعم  ايم٘مٚمبٝمقسمر  شمؿ  سمثبٝمت  ايمْمرف  إطمر  فمعم  ايمْماويمة  --   ايم٘مٝمبؾ  وسمرىمٝمبف 

 

 

 

 

 

 هذه هل أهؿ اظمٛماهمذ  اظمتقهمرة  فمعم  أنمٙمب  ايم٘مٚمبٝمقسمرات  اظمحٚمقيمة  وهٛماك  َمٛماهمذ  أطمرى  ىمثغمة  نمغم  هذه  --  
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 إضاهمٝمة َمٛماهمذ سمّمٝمػ اهنا  إلم زماإلضاهمة ، هلا ايم٘مٜمرزمائٝمة يمٙمْماومة َمِمدر همرزمتق سمتٚمٝمز و ، اظمحٚمقل ايم٘مٚمبٝمقسمر  فمٙمٝمٜما يقضع ومافمدة فمـ فمبارة هل

 ىماهمة َمع سمٔمٚمؾ فمٚمؾ حمْمات سمقصمد ىمام ، ايمٔمٛمٌم هلذا سمٛمتبف أن يٛمبٕمل يمذيمؽ ايمٔمٚمؾ حمْمات َمـ َمٔمف يتٛماؽمب َما حمٚمقل صمٜماز يم٘مؾ و ، يمٙمجٜماز

همٜمق  َمقصمقد  أؽمٖمؾ  ايم٘مٚمبٝمقسمر   اظمحٚمقل صمٜمازك و اظمحْمة هذه زمكم صؾاظمق اظمٛمٖمذ يمديؽ اظمحٚمقل اجلٜماز دم ي٘مقن أن اظمٜمؿ يم٘مـ إصمٜمزة أٞمقاع

 و يمٙماموس َمٛمٖمذ ؽمقى حيقي ٓ هماجلٜماز َمِمٕمرة ظمحْمة َمتّمٚمٛمة سمٟميت(  Ultra-Portable)  ايمقزن اخلٖمٝمٖمة إصمٜمزة همبٔمض اظمحٚمقل  -- 

 و يمٙمُمب٘مة َمٛمٖمذ و يمٙمٚمقدم َمٛمٖمذ و يمٙمُماؾمة ٛمٖمذَم و LPT ايمْمازمٔمة َمٛمٖمذ و COM َمٛمٖمذ و USB َمٛماهمذ همتحقي اظمحْمة أَما و ، يمٙمٚمحْمة َمٛمٖمذ

 أن زمٔمد ٞمٗمٙمف ؽمٜمقيمة و اجلٜماز هذا وزن سمتخٝمٙمقا أن همٙم٘مؿ ايمِمٙمبة إومراص ؽمقاومة و اظمرٞمة إومراص ؽمقاومة حيقي COMBO جلٜماز آطمر َمٛمٖمذ

 ؽمتجدها ايم٘مثغم سمقضمل ٓ اظمحْمات هذه زمٔمض و  Docking Station اظمحْمة ؿمريؼ فمـ زمف سمتِمؾ ايمتل إصمٜمزة هذه نمايمب َمـ سمٖمريٕمف سمؿ

 و ايمسٔمر نمايمٝمة يم٘مٛمٜما و أومراص حمرك و ؾماؾمة و صٙمبة أومراص إضاهمة ومازمٙمٝمة هلا اظمحْمات هذه زمٔمض و  يمٙمْمازمٔمة َمٛمٖمذ و USB َمٛمٖمذيـ حتقي

 يمقصالتا سم٘مقن و اظمحْمة فمعم اظمحٚمقل سمرىمب همٗمط طمٙمٔما و سمرىمٝمبا زماظمٗمازمس يمٙمٔمبث دافمل همال اظمٛمزل دم سمّمٔمٜما أن يٚم٘مٛمؽ اظمحْمات هذه َمثؾ

 - 9Replicator   وسمسٚمك USB َمٗمبس فمػم سمقصؾ(  Docking Station)  ايمٔمٚمؾ حمْمة فمـ زمديؾ هٛماك و  رىمبت مجٝمٔمٜما

 

 

 

 (Docking Station Laptop)ىىالمحمولىالكمبووترىرملىمحطظىىى(13-5-21)
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 همٝمٖمّمؾ صمٜمازك رهمٗمة إلم حتتاج و ايمتٛمٗمؾ ىمثغم ىمٛمت ١مذا-هم (نمرام ىمٝمٙمق 5.4 يمـ 1.4) َمـ ايمٕمايمب دم ؼماوحسم أن  وزن  أصمٜمزة ايم٘مٚمبٝمقسمر  اظمحٚمقل 

 وزٞمف و SONY ذىمة َمـ افمتٗمد وزٞماً  صمٜماز أطمػ و ذهبت أيٛمام َمٔمؽ محٙمف سمستْمٝمع فمٙمٝمؽ فمبئاً  ي٘مقن ٓ ايمقزن طمٖمٝمػ صمٜماز فمـ سمبحث أن

 َمٗمارٞمة وزهنا زمخٖمة فمٚمقَماُ  متٝمزت ايمتل و LG ذىمة أصمٜمزة َمٝمالدي 2003 فمام دم ـمٜمرت و "10 فمرض زمُماؾمة يم٘مٛمف صمرام 800

 ىمٙمقضمة سمٔمٚمؾ و يمٙمدوران ومازمٙمة "12 فمرض زمُماؾمة اخلٖمٝمػ ايمقزن ذات LG َمـ Tablet Notebook ايمـ أٞمقاع هٛماك و زمٚمقاصٖماهتا

 -  شمٗمٙمٝمف همقق همام ىمٝمٙمقصمرام 3 زمقزن إصمٜمزة أن أرى هم١مين رم زمايمٛمسبة و-   ىمتازمة

 

 9َمٛمٜما لوايمت ايم٘مٚمبٝمقسمرات َمـ غمةىمث وهمئات ٕٞمقاع سمُمغم اصبحت  Laptopيمٙم٘مٚمبٝمقسمر اظمحٚمقل  ايمٛماس اؽمتخدام رىمث وَمع ايمقومت زمٚمرور

Full-size Laptop – Mini Laptop  - Notebook - Tablet PC - Ultra-mobile PC - Handheld PC - 

Rugged - Ultrabook 

هذه    ٓ ٞمتقؽمع  دم  هذا  ايمًمء أىمثر  ٕٞمف  ؽمٝمحتاج  يمٔمٚمؾ  وضمدة  أطمرة  يمممح  هذه  إٞمقاع --  أذا  أردت  ايمتقؽمع  فمٙمٝمؽ   زمايمبحث وَمٔمرهمة

 ام  زمٝمٛمٜما   ---  إٞمقاع وايمٖمروق  همٝم

 

قف هٛماك  ذىمات  ىمثغمة  صمدا  سمِمٛمع أٞمقاع  خمتٙمٖمة  َمـ  ايم٘مٚمبٝمقسمرات  اظمحٚمقيمة  ختتٙمػ  دم  اظمقاصٖمات  وايمتِمٚمٝمؿ  واظمٚمٝمزات  -- وأٞما  ؽم

 أذىمر  أن  أهمّمؾ  هذه  ايمممىمات  وأهمّمؾ  َمٛمتجاهتا  َمـ  ايم٘مٚمبٝمقسمرات  اظمحٚمقيمة  --   

 9 َمـ  أهمّمؾ أصمٜمزهتا United States)يمقٓيات  اظمتحدة إَمري٘مٝمة   دم ا (    Appleذىمــة  آزمؾ  -1

    MacBook   .   MacBook Air   .   MacBook Pro 

 9 9 َمـ  أهمّمؾ أصمٜمزهتا  Taiwan)سمايقان    دم  (    Acerذىمــة  أيرس  -2

 TravelMate  .  Extensa  .  Aspire  .  Chromebook 

 ROG  .  Asus Eee    .     Zenbook 9 َمـ  أهمّمؾ أصمٜمزهتا   Taiwan)قان    سمايدم  (    ASUS أؽمقسذىمــة   -3

 9 َمـ  أهمّمؾ أصمٜمزهتا United States)دم ايمقٓيات  اظمتحدة إَمري٘مٝمة    (     DELLذىمــة  ديؾ  -4

 Inspiron  .  Latitude   .  Precision  .  Studio  .  Vostro  .  XPS  .  Studio XPS  .  

Alienware 

 (ىWeight)ىالوزنىىى(13-6)

  Laptop Typesأنواعىىالكمبووترىىالمحمولىى(13-7)

  Laptop Typesأنواعىىالكمبووترىىالمحمولىمنىىحوثىىالذركظىىالمصنطظىى(13-7-1)
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 9 َمـ  أهمّمؾ أصمٜمزهتاUnited States)دم ايمقٓيات  اظمتحدة إَمري٘مٝمة    (    Hewlett-Packard (HP) أسمش يبذىمــة   -5

    HP Spectre   .   HP Envy  .   Pavilion   .  HP Omnibook  .  HP Elitebook  .  Probook   . 

 HP Stream   .   HP Compaq 

 9 َمـ  أهمّمؾ أصمٜمزهتا  China)    دم ايمِمكم (    Lenovo (IBM)يمٝمٛمٖمقذىمــة   -6

  Lenovo Yoga pro  .  ThinkPad (X – W -T –U- Y -Z)    .   IdeaPad    .   3000 series 

 9 َمـ  أهمّمؾ أصمٜمزهتا  Japan)    دم ايمٝمازمان (  Toshiba سمقؾمٝمبا ذىمــة   -7

  Satellite  .  Portege  .  Tecra  .  Chromebook  .  Dynabook  .  Qosmio  .  Libretto  .  

gouden  

 VAIO   Series  .  VAIO Fit  .  VAIO 99 َمـ  أهمّمؾ أصمٜمزهتا   Japan)    دم ايمٝمازمان (   Sony ؽمقينذىمــة   -8

Dou  

  9Xnote   .  X –S  –  P – E - R َمـ  أهمّمؾ أصمٜمزهتا South Korea 9)دم ىمقريا اجلٛمقزمٝمة      (   LGذىمــة  أل صمل  -9

 9 َمـ  أهمّمؾ أصمٜمزهتا South Korea 9)دم ىمقريا اجلٛمقزمٝمة      (    Samsungؽماَمسقٞمج    ذىمــة -10

 ATIV Book  .  Sens  .  Series   .  Chromebook   . 

 9LifeBook  .  Stylistic َمـ  أهمّمؾ أصمٜمزهتا Japan   9)دم ايمٝمازمان     (   Fujitsu ذىمــة  همقصمٝمتسق -11

   9P35W  .  P25X  .  U2442F َمـ  أهمّمؾ أصمٜمزهتا Taiwan 9) سمايقان    دم (  Gigabyteذىمــة  صمٝمجا زمايت  -12

هذه هل أهؿ  ايمممىمات  اظمِمٛمٔمة يمٙم٘مٚمبٝمقسمرات  اظمحٚمقيمة  وأهمّمؾ  أصمٜمزهتا  --  يٚم٘مٛمؽ  َمٔمرهمة  أٞمقاع  خمتٙمٖمة  َمـ  ايمممىمات اظمِمٛمٔمة 

 ورؤية  مجٝمع  ايمممىمات  اظمِمٛمٔمة يمٙم٘مٚمبٝمقسمرات  اظمحٚمقيمة -    هٛمـــايمٙم٘مٚمبٝمقسمر  اظمحٚمقل  فمـ  ؿمريؼ  ايمّمٕمط  

 

 يمٖمؽ  وسمرىمٝمب  ايم٘مٚمبٝمقسمر اظمحٚمقل جيب  أن  سمتٔمرف  فمعم  أؽماؽمٝمات  وَمبادئ يمِمٝماٞمة  وَما هل اظمٔمدات  اظمْمٙمقزمة  يمذيمؽ ؟     9أوًٓ 

 اب  الم  ايمقضمدة  ايمٔماذة  َمـ  هذا  ايم٘متاب  ظمٔمرهمة  َما  هق  اظمْمٙمقب  ومبؾ  همؽ  وسمرىمٝمب أي صمٜماز  ىمٚمبٝمقسمر --   يمذيمؽ يٖمّمؾ  ايمذه

ٓ يقصمد  َمٗمٝماس  َمٔمكم أو  حمدد  يمٖمؽ  ىمؾ  ايم٘مٚمبٝمقسمرات  اظمحٚمقيمة -- وذيمؽ  زمسبب  اطمتالف  أؾم٘ماهلا  وسمِماَمٝمٚمٜما  ويم٘مـ  ىمٙمٜما  9  شماٞمٝمًا  

ايمتسٙمسٙمٝمة  ايمتل  يتؿ  همٝمٜما همؽ  وسمرىمٝمب  ايم٘مٚمبٝمقسمر  اظمحٚمقل   --  ويم٘مل  سمتٔمٙمؿ  ىمٝمػ  سمٖمؽ  وسمرىمب  ىمٚمبٝمقسمرك  متًم  زمٛمٖمس  ايمْمريٗمة  

ازك وإصداره  شمؿ  سمتٔمٙمؿ  ىمٝمػ  سمٖمؽ  وسمرىمب  (    وختتار  صمٜم هٛمــــا اظمحٚمقل  )همٝمديق  (  َما  فمٙمٝمؽ  ؽمقى  ايمدطمقل  الم  اظمقومع  )إضٕمط  

 ىمٚمبٝمقسمرك  اظمحٚمقل  زم٘مؾ  ؽمٜمقيمة  ---

 

 Removal and installation laptopفكىىوتركوبىىالكمبووترىالمحمولىى(13-8)

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_laptop_brands_and_manufacturers
http://www.laptopinventory.com/Repair_Videos.php
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٘مف  هق  يمٛمبدئ أن  ذح  ىمٝمٖمٝمة  همؽ  ايم٘مٚمبٝمقسمر  اظمحٚمقل  --   وفمٛمدَما  سمريد  سمرىمٝمبف  سمٟمىمد  أن  ايمٖمؽ  هق  فم٘مس ايمؼمىمٝمب  --َما زمدأت  زمف  زمٖم

 أطمر  رء  سمٗمقم  زمؼمىمٝمبف  --   

-- شمؿ     Power Supplyايمْماومة  ايم٘مٜمرزمائٝمة  فمـ  ايم٘مٚمبٝمقسمر  اظمحٚمقل  ضمٝمث  ٞمٗمقم  زمٖمِمؾ  ىمٝمبؾ  ايمُماضمـ  جيب  أوٓ  همِمؾ  -1

 ٞمٗمقم  زمايمتٟمىمد  َمـ  وصمقد  ىمازمالت  أطمرى ٞمٗمقم  زمٖمِمٙمٜما  -- 

ٗمٖمؾ )َمٖمتقح أو  َمٕمٙمؼ(  أن ٞمٗمقم زمٖمؽ  ايمبْمارية  فمـ ؿمريؼ  حتريؽ  ايم٘مٛمُمات  اظمثبتة هلا  وايمتل سمالضمظ  أٞمف َمرؽمقم  زمجاٞمبٜما  ؾم٘مؾ ايم -2

 شمؿ  ٞمزفمٜما  زم٘مؾ  ؽمٜمقيمة  --   

 

 

 

 

 

ايمذي يٟميت  دم  أنمٙمب ايم٘مٚمبٝمقسمرات     Cover Bottomايمِمٕمغم  ايمٕمْماءأوٓ  وذيمؽ  زمٖمؽ   RAMأن  ٞمٗمقم  زمٖمؽ ايمذاىمرة  ايمرام   -3

َمغم(  أو  ٓ  --  اظمٜمؿ  اذا  ىماٞمت هٛماك زمرانمل  اظمحٚمقيمة  دم  ايمقؽمط  وايمذي  سمقصمد حتتف  ايمذاىمرة -- وومد  يثبت  هذا  ايمٕمْماء زمػمانمل )َمسا

 ومؿ  زمٖم٘مٜما  أو  ومؿ  زماؽمتخدام  َمٖمؽ  ايمػمانمل  زمٛمزع  ايمٕمْماء  --  شمؿ  زمٔمد  ذيمؽ ٞمٗمقم  زمٛمزع  ايمذاىمرة  زمسٜمقيمة ىمام يقم 9  
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ص  زمف  --  أَما  أذا  مل  ي٘مـ --  هذا  أذا  ىمان  ايمٗمرص  ايمِمٙمب  يمديف  نمْماء طما   Hard Diskأن ٞمٗمقم  زمٖمؽ  ايمٗمرص  ايمِمٙمب  -4

ٞمٗمقم  هٛماك  نمْماء  همٔمٙمٝمٛما  أذا  همؽ  ايمٕمْماء  ايمرئٝمز  اخلٙمٖمل  --ويقصمد دم  ايمٕمايمب  َمسامر  واضمد  ٞمٗمؿ  زمٖم٘مف  شمؿ  ٞمٗمؿ  زمٖمتح  ايمٕمْماء  شمؿ  

 زم١مطمراج  ايمٗمرص ايمِمٙمب   زمسٜمقيمة   -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أنمٙمب  ايم٘مٚمبٝمقسمرات  اظمحٚمقيمة  يٟميت  َمثبت  زم١مضمدى  ايمػمانمل  اظمقصمقدة  ودم  Optical Drive أن  ٞمٗمقم  زمٖمؽ  حمرك  إومراص  -5

 دم  اخلٙمػ  وؽمقف  سمالضمظ  فمالَمة حمرك  إومراص  زمجاٞمبف --وٞمٗمقم  زمٖم٘مف  ىمام يقم 9  
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انمل  ) اظمساَمغم( اظمقصمقد  أؽمٖمؾ  ايم٘مٚمبٝمقسمر  اظمحٚمقل -- وٞمٗمقم  زمٖمتح ىمؾ  ايمػم   Main Coverأن ٞمٗمقم  زمٖمتح ايمٕمْماء ايمرئٝمز   -6

زمرانمل  )َمساَمغم (  َمثبتف    8الم    4 زمٔمد  ذايمؽ  همتحف  --  ويقصمد  دم هذا ايمٕمْماء  َما زمكم اظمقصمقدة  فمعم  هذا  ايمٕمْماء    --  يم٘مل  يتؿ  

ؿ زمٖم٘مٜما  مجٝمٔما  -- وومد  سم٘مقن  هٛماك  زمرانمل  خمبئة  أؽمٖمؾ  ايمبْمارية أو  أؽمٖمؾ  اظمْماط ايمسٖمقم  --  همٛمٗم   Coverفمعم هذا   ايمٕمْماء  

 وإزايمتٜما  --شمؿ  زمٖمتح  ايمٕمْماء --   

 

 

 

 

 

اظمقصمقدة    Indicator Coverأن ٞمٛمتٗمؾ  الم  ٞمٖمتح  اجلزء  ايمٔمٙمقي  َمـ ايم٘مٚمبٝمقسمر   -- ضمٝمث ؽمقف  ٞمٗمقم  أوٓ  زمٖمؽ  اظمسْمرة   -7

ٚمٝمؿ  احلاؽمب  --ويقصمد  حتت  هذه  همقق  زمجاٞمب  يمقضمة  اظمٖماسمٝمح حتت  ايمُماؾمة    -- وختتٙمػ  ؿمرق  هم٘مٜما  زماطمتالف زمٛمٝمة  وسمِم

 زمٖم٘مٜما  --  همٛمٗمقم Ledاظمسْمرة  دم  أنمٙمب  ايم٘مٚمبٝمقسمرات  اظمحٚمقيمة  ىمازمالت  اإلضاءة واظم٠مذات  

 

 

 

 

 

أن  وزم٘مؾ  ؽمٜمقيمة  ٞمٗمقم  زمٖمؽ   يمقضمة  اظمٖماسمٝمح  --  دم  زمٔمض  ايم٘مٚمبٝمقسمرات  اظمحٚمقيمة  ومد  سم٘مقن يمقضمة  اظمٖماسمٝمح  َمثبتف  زمػمانمل  -8

 ( همٛمٗمقم  زمٖم٘مٜما  وهمتح    يمقضمة  اظمٖماسمٝمح  - -شمؿ  ٞمٗمقم  زمٔمد  ذايمؽ  زمٖمِمؾ  ايمسٙمؽ  اخلاص  زمٙمقضمة  اظمٖماسمٝمح َمـ  ايمٙمقضمة  إم  -  )َمساَمغم
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 -      الم  ايمٙمقضمة  إم  -  ةاظمقصقيم   Ledىمٝمبؾ  اظم٠مذات  ايمّمقئٝمة   و LCD ribbon cableأن  ٞمٗمقم  زمٛمزع  ىمٝمبؾ  ايمُماؾمة   -9

 

  

 

 

 

اظمقصمقد  حتت  يمقضمة  اظمٖماسمٝمح  وٞمزع  ىمٝمبؾ زر  ايمْماومة ايم٘مٜمرزمائٝمة   Cover Caseشمؿ   زمٔمد ذايمؽ  ٞمٗمقم  زمٖمؽ  ايمٕمْماء اظمٔمدين   - -10

 -     Touchpad cableوٞمزع  ىمٝمبؾ  يمقضمة  ايمٙمٚمس  )ايمٖمٟمرة (    power button board cable )زر  ايمتُمٕمٝمؾ(  
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زمٔمد  ايمتٟمىمد  َمـ  إزايمة مجٝمع اظمساَمغم  دم  ايمٕمْماء  ايمٔمٙمقي  ودم  ايمسٖمقم  --     top coverيمٔمٙمقي  زمٔمد  ذايمؽ  ٞمٗمقم زمٖمؽ  ايمٕمْماء  ا  -11

 -يمٝمسافمدك  دم فمٚمٙمٝمة همؽ  ايمٕمْماء دم  إصمزاء  ايمِمٔمبة  ايمٙمكم ايمبالؽمتٝمؽ َمـ ومْمٔمة اؽمتخدام يٚم٘مٛمؽو

 

 

 

 

 -     Speakers  ايمِمقت َم٘مػمات ,9ايمتايمٝمة ايمداطمٙمٝمة اظم٘مقٞمات فمعم  ايمٔمٙمقي ايمٕمْماء حتتؽمقف  سمالضمظ  أن 

  Wireless card ٓؽمٙم٘مٝمة ؾمب٘مة زمْماومة ,-  Cooling fan  ايمتػميد َمروضمة ,  Power Board ايمْماومة يمقضمة  )ىمرت(  – 

 - Motherboard   إم ايمٙمقضمة ,       -Audio boardايمِمقت  يمقضمة )ىمرت( –         CMOS زمْمارية ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ار وايمبدء  زمٖمؽ   أي  رء  سمريد  َمـ  هذه إؾمٝماء  اظمذىمقرة  --   هٛما  يمؽ  احلرية  وآطمتٝم
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أٞما  هٛما  ؽمقف  أزمداء  زمإؾمٝماء  ايمِمٕمغمة  --وأزمداء  زمٚم٘مػمات  ايمِمقت  --   همٛمٗمقم  أوٓ همِمؾ  ىمٝمبؾ  يمقضمة )ىمرت(  ايمْماومة  وىمرت   -12

زمٖمؽ  ايمػمانمل اظمثبتة  يمٙمسامفمات  شمؿ  همِمؾ  ايمسٙمؽ    ايمقايريمس   شمؿ  زمٔمد  ذايمؽ  أومقم  زمٖمؽ  ايمسامفمة )َم٘مػمات ايمِمقت(  -  همٛمٗمقم

 اظمقصؾ  َمٛمف  الم  ايمٙمقضمة  إم   شمؿ  ٞمٗمقم  زمٔمد  ذايمؽ  زمٖمِمؾ  يمقضمة  ايمْماومة    --وذايمؽ زمٖمؽ  ايمػمانمل اخلاصة  زمف  شمؿ إزايمتف --  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ---  Express Cardأن ٞمٗمقم  زمٖمؽ  َمٛمٖمذ   -13
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--ضمٝمث  ؽمقف  ٞمٗمقم  زمٖمؽ   Fan CPUايمسٖمقم  َمـ ايم٘مٚمبٝمقسمر  يمٛمٗمقم  أن  زمٖمؽ  َمروضمة  اظمٔمايمج   أن  ٞمٛمتٗمؾ  الم  اجلزء  -14

---و ذايمؽ  فمـ  ؿمريؼ  حتريؽ  اظمسامر   CPUايمػمانمل  اظمقصمقدة  فمٙمٝمف  شمؿ  ٞمٗمقم  زمٛمزفمف  زمسٜمقيمة  - وزمٔمد  ذايمؽ  ٞمٗمقم  زمٖمؽ  اظمٔمايمج  

 - ة   شمؿ  ٞمزع  اظمٔمايمج  زم٘مؾ  وزم٘مؾ  ؽمٜمقيمة  اظمثبت  همقق  اظمٔمايمج  فمعم  فم٘مس فمٗمارب  ايمسافم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

-- ٞمٗمقم  وزمٙمْمػ  ٞمزع  ايم٘مازمالت    -Wireless Mini-Cardأن ٞمٛمتٗمؾ  الم  اجلزء  ايمٔمٙمقي  يمٛمٗمقم زمٖمؽ  ىمرت  ايمقايريمس  -13

  إزمٝمض  وإؽمقد  اظمقصالت  يمٙم٘مرت  -شمؿ  همؽ  ايمػمانمل  اظمثبتة يمٙم٘مرت وٞمزفمف زمٔمد ذايمؽ  زمسٜمقيمة -
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--   وٞمٗمقم  أوٓ  زمٖمؽ ىمٝمبؾ  اظمقصؾ  َمـ  ايمٙمقضمة  إم  الم    Motherboard أن  وزم٘مؾ ؽمٜمقيمة  ٞمٗمقم  زمٖمؽ  ايمٙمقضمة  إم   -14

شمؿ ٞمٗمقم  زمايمتٟمىمد َمـ  فمدم سمقاصمد أي  ىمروت  أو  ىمازمالت  َمقصقيمة ٞمٗمقم  زمٛمزفمٜما  وهم٘مٜما --شمؿ  ٞمٗمقم   زمٛمزع  ايمػمانمل   FANاظمروضمة  

 زمرانمل )َمساَمغم((  وهمؽ  ايمٙمقضمة إم  زمسٜمقيمة  --   4الم    2ثبتة   يمٙمقضمة  إم )ومد  سم٘مقن  َمـ  اظم
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اخلاصة  زمتػميد  اجلٜماز  --ضمٝمث ؽمقف   ٞمٗمقم  زمٖمؽ  ايمػمانمل  ---  وٞمزع اظمروضمة  زمسٜمقيمة    Fan Caseأن ٞمٗمقم  زمٖمؽ  اظمروضمة  -15

 زمٔمد  ذايمؽ  --   

 

 

 

 

 

وهمؽ    Covers to screwsالم اجلزء  ايمٔمٙمقى --   وٞمٗمقم  زمٖمؽ  ايمُماؾمة  -- همٛمٗمقم  أوٓ  زمٛمزع  ايمرزمالت اظمْماؿمٝمة    أن ٞمٛمتٗمؾ  -16

 ايمػمانمل اظمقصمقدة  أؽمٖمٙمٜما  -- 

 

 

 

 

 --  وؽمقف  ٞمبدئ  َمـ  ايمقؽمط الم  أن  ٞمٖمؽ  مجٝمع  ايمٕمْماء     Front Bezelشمؿ  زمٔمد ذايمؽ  ٞمٗمقم  زمٖمؽ  ايمٕمْماء  إَماَمل يمٙمُماؾمة  
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 شمؿ  ٞمٗمقم  زمٔمد  ذايمؽ  زمٖمؽ مجٝمع  ايمػمانمل  اظمثبتة   يمٙمُماؾمة   دم  اجلٜمات  إرزمع  --- 

 

 

 

 

 

 أن  وزمٔمد همؽ  ايمػمانمل  ؽمقف  ٞمالضمظ  أن  َم٘مقٞمات  ايمُماؾمة  هل  ىمام  يقم  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ---  inverter board ضمة  ايمــَمـ  فمعم  ايمُماؾمة --  شمؿ  ٞمٗمقم  زمسحب  يمق LCDأن  ٞمٗمقم زمسحب  ىمازمؾ ايمـــ   
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 وهبذه  ايمْمريٗمة  سمؿ همؽ  ايمُماؾمة  زمٛمجاح  --   

 

 

 

 

وذايمؽ زمٖمؽ  ايمػمانمل  اظمثبتة فمٙمٝمٜما شمؿ  ٞمزع  ايم٘مٝمبؾ  (  Webcam)أن  ٞمٗمقم  همؽ  ايم٘ماَمغمة ايمداطمٙمٝمة اظمقصمقدة  همقق  ايمُماؾمة   -17

 اخلاص هبا  ---   
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سمرىمٝمب  ايم٘مٚمبٝمقسمر  اظمحٚمقل  ---   زمٗمل  همٗمط  أن أذىمر  هٛما  َمالضمٓمة  َمٜمٚمة  صمدا  وهل  أن  ايمٖمؽ وايمؼمىمٝمب   أن  وزمحٚمد  هلل  أىمٚمٙمٛما  همؽ 

 ٚمؾ  --  حتتاج الم  ومقة  اإلرادة  وايمٔمزيٚمة  وفمدم  اخلقف  َمـ أن  سمتٔمْمؾ  أي ومْمٔمف  أو  أن  مل  يستْمع  ايم٘مٚمبٝمقسمر  زمٔمد  همؽ  وسمرىمٝمبف  أن  ئم

 اخلْمقات  جيب  فمٙمٝمؽ  سمسجٝمؾ  طمْمقاسمؽ  زمدومة )همٝمديق(  َمـ أصمؾ  زمٔمد  ذايمؽ  َمراصمٔمتٜما  وسمْمبٝمٗمٜما  زمُم٘مؾ  صحٝمح-  وَمـ  أصمؾ أن  ٓ  سمٛمسك

9  مجٝمع  ايمِمقر   ايمسازمٗمة  يمٝمست  َمـ  ىمٚمبٝمقسمر واضمد  --  أٞمام  َمـ  فمدة  ىمٚمبٝمقسمرات  خمتٙمٖمة  --  واهلدف  َمٛمٜما  حتٗمٝمؼ  مجٝمع  طمْمقات َمالضمٓمة 

 ---   وَما فمٙمٝمؽ  أٞمت  ؽمقى  إسمباع  اخلْمقات زمايمؼمسمٝمب  همٗمط  --    ايمٖمؽ  زمدومة وزمايمؼمسمٝمب  

وسمٔمٚمؾ  سمٕمغم  يمٙمخاليا  أو فمٚمؾ    Laptopزمٗمك  فمٙمٝمٛما  همٗمط أن  ٞمممح  ىمٝمػ  سمٗمقم  زمٖمؽ  ايمبْمارية   اخلاصة زمايم٘مٚمبٝمقسمر  اظمحٚمقل  -18

 اخلاص زمايمبْمارية  الم  ايمداطمؾ ىمام يقم    --      Coverهمحص  هلا -- همٟمول  َما ٞمٗمقم  زمف  هق  ايمّمٕمط  فمعم  همتحات  سمثبٝمت  ايمٕمْماء 

 

 

 

 

 

 شمؿ  ٞمٗمقم زمٔمد  ذايمؽ  زماؽمتخدام  ومْمٔمة  زمالؽمتٝم٘مٝمة أو  َمٔمدٞمٝمة  زم١مدطماهلا زمكم  طمْمقط وهمتحات  ايمٕمْماء  هتٝمٟم  يمٖمتحف  --   ىمام يقم -- 
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 ة  دم ايمبْمارية  --   وزمٔمد  ذايمؽ  وزم٘مؾ  ؽمٜمقيمة ٞمستْمٝمع  همؽ  ايمٕمْماء  ورؤية اخلاليا  اظمقصمقد

 

 

 

 

 

--  وهم٘مف  صٔمب  ومٙمٝماًل -- وؽمٛمحتاج  الم  ؽم٘مكم        Adapter  laptopؽمقف  ٞمممح  أطمر  صمزئٝمة وهل ىمٝمٖمٝمة  همؽ  ايمُماضمـ   -14

 ٛمٖمتح  --  أو  أي  أداة  ضمادة    وَمْمرومة -- وٞمٗمقم  زمقضع  ايمس٘مكم  دم  ايمقؽمط  َم٘مان  ايمٖمتح  وٞمٗمقم  زمرضب ايمس٘مكم  زماظمْمرومة  الم  أن  ي
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 فمـ  ايمُماضمـ  نمْماء  ضمديدي  أطمر  يٕمٙمػ  ايمُماضمـ وٞمٗمقم  زمٖم٘مف زمسٜمقيمة  --    Coverؽمقف  سمالضمظ  أٞمؽ  فمدَما ازيمت  ايمٕمْماء  

 

 

 

 

 

 اي رء  --  وفمٝمب  ايمُماضمـ فمٛمد  ايمٖمؽ  أٞمؽ  ومد  ٓ  سمستْمٝمع  أفمادة  سمرىمٝمب  الم  ضمايمتف  ايمٔمادية  هلذا  ومد  سمّمْمر  يمرزمْمف  زمالصؼ أو َمْماط  أو 

 

 

 

ل   رء  أن  وزمحٚمد  هلل  أهنٝمٛما  همؽ    ايم٘مٚمبٝمقسمر  --  وزمٗمل  همٗمط  سمرىمٝمبف  --  وٓزم  سمٔمرف  ان  ايمؼمىمٝمب هق   فم٘مس  ايمٖمؽ   ---  ئمٛمل  أو

 سمبدئ  زمف   زمٖم٘مف ؽمقف  ي٘مقن  أطمر  رء  سمٗمقم  زمف  يمؼمىمٝمبف  دم  ايم٘مٚمبٝمقسمر  --- 

 

 ومْمع ىماهمة يم٘مؿ ؽمٛمذىمر يمذيمؽ حتديثٜما او اؽمتبداهلا او سمٕمٝمغمها صٔمقزمة دم وسمتدرج …  Laptopسمر اظمحٚمقل  يمٙم٘مٚمبٝمق ايمداطمٙمٝمة ايمٗمْمع ٔمددسمت

-- ودم  احلٗمٝمٗمة  ٓ  يٚم٘مـ  يمٙمٚمستخدم  سمٕمغم  أو   ايمسٜمقيمة او ايمِمٔمقزمة واؽمباب ومْمٔمة ىمؾ سمٕمٝمغم ؽمٜمقيمة او صٔمقزمة درصمة َمدى وٞمذىمر اجلٜماز

  Adapterوايمُماضمـ    Batteryوأيّما  ايمبْمارية    Hard Diskوايمٗمرص  ايمِمٙمب   RAMسمْمقير  أي  ومْمٔمة    إٓ     ايمذاىمرة  

laptop   9  ونمغمها   -- وؽمقف  أذىمر  أوًٓ  ايمٗمْمع  ايمتل  ٓ  يٚم٘مـ  سمٕمغمها  دم  ايم٘مٚمبٝمقسمر  اظمحٚمقل  و هل 

 يباع ايمٕمايمب دم ٕٞمف يمألهمراد فمٙمٝمف احلِمقل يِمٔمب –ذايمؽ  زمسبب  9  وصٔمبة  سمٕمٝمغمها   اَم٘ماٞمٝمةMotherboard    9إم   ايمٙمقضمة -1

    اجلٜماز ومْمع ىمؾ همؽ يتْمٙمب سمرىمٝمبف –صمدا-                       صمدا فمايمٝمة وايمؼمىمٝمب ايممماء سم٘مٙمٖمة –اظمِمٛمٔمة - يمٙمممىمات

 اجلٜماز - يمٛمٖمس  َمْمازمؼ  Motherboardيمقضمة  أم   فمعم احلِمقل صٔمقزمة –

 Laptopماىىهيىالػطدىىالتيىىومكننيىىتعورهاىفيىىالكمبووترىىالمحمولىى(13-9)
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 يمٙمممىمات يباع ايمٕمايمب وذم يمألهمراد فمٙمٝمف احلِمقل يِمٔمب –  ذايمؽ  زمسبب  9 و صٔمبة سمٕمٝمغمها   اَم٘ماٞمٝمة  Processor   9اظمٔمايمج    -2

 اجلٜماز ومْمع ىمؾ همؽ يتْمٙمب سمرىمٝمبف –-    صمدا فمايمٝمة وايمؼمىمٝمب ايممماء سم٘مٙمٖمة –-      اظمِمٛمٔمة

 أَما  ايمٗمْمع  ايمتل يٚم٘مٛمؽ  سمٕمغمها  همٜمل  9   

ايمِمٝماٞمة-       يمممىمات يباع ايمٕمايمب دم  يمألهمراد فمٙمٝمف احلِمقل يِمٔمب – ذايمؽ  زمسبب  9  وصٔمبة  سمٕمٝمغمها   اَم٘ماٞمٝمة  Screen  9ايمُماؾمة    -1

 اجلٜماز -  ومْمع ىمؾ همؽ يتْمٙمب ٓ سمرىمٝمبٜما –    صمدا -  فمايمٝمة وايمؼمىمٝمب ايممماء سم٘مٙمٖمة –

 هلا -  َمْمازمٗمة ؾماؾمات فمعم احلِمقل يِمٔمب اظمقديالت زمٔمض هٛماك –

 دم َمدَمج ٕٞمف سمٕمٝمغمه يِمٔمب اظمدَمج ايم٘مارت –   ؽ  زمسبب  9 ذايم وصٔمبة  سمٕمٝمغمها   اَم٘ماٞمٝمة Graphic Card  9ىمرت  ايمُماؾمة   -2

  سمٕمٝمغمه -  يٚم٘مـ اظمٛمٖمِمؾ ايم٘مارت –                                        ايمٙمقضمة  إم  - 

 زمف اخلاص اظمخرج وصمد ؿماظما َمٛمٖمِمؾ ىمارت سمرىمٝمب يٚم٘مـ اظمدَمج يمٙم٘مارت َمُماىمؾ ضمدوث ضمايمة دم –

     -   سمٕمٝمغمها ويِمٔمب َمدجمة ايمِمقت ىمروت انمٙمبذايمؽ  زمسبب  أن  وصٔمبة  سمٕمٝمغمها   ٘ماٞمٝمةاَمSound Card   9ىمرت  ايمِمقت    -3

     يمألهمراد                              فمٙمٝمف احلِمقل ؽمٜمقيمة –   ذايمؽ  زمسبب  9  و ؽمٜمؾ  سمٕمٝمغمها   اَم٘ماٞمٝمة Hard Disk 9ايمٗمرص  ايمِمٙمب  -4

 يمٙمجٜماز صمديد ويٛمدوز سمرىمٝمب الم حيتاج –                  -       اجلٜماز ىمؾ يتْمٙمب ٓ ضمٝمث ايمؼمىمٝمب ؽمٜمقيمة –

 يمألهمراد - فمٙمٝمٜما احلِمؾ ؽمٜمقيمف –     ذايمؽ  زمسبب  9  و ؽمٜمؾ  سمٕمٝمغمها   اَم٘ماٞمٝمة RAM     9ايمذاىمرة ايمٔمُمقائٝمة    -5

 -  اجلٜماز ىمؾ همؽ يتْمٙمب ٓ ضمٝمث ايمؼمىمٝمب ؽمٜمقيمة –    

 نمغم أٞمف َمـ وزمايمرنمؿ- ايم٘مٚمبٝمقسمر اظمحٚمقل همؽ يتْمٙمب سمرىمٝمبف أن َمـ زمايمرنمؿو  ٞمف  ٕذايمؽ  و ؽمٜمؾ  سمٕمٝمغمها   اَم٘ماٞمٝمة 9حمرك إومراص   -6

 -ايمِمٝماٞمة َمراىمز َمـ ىمثغم يمدى يمٙمتٕمغم وومازمؾ زم٘مثرة َمتقهمر ٕٞمف و- ايمٖمرد يمٙمٚمُمؼمي جتاري زمُم٘مؾ َمتقهمر

 يمألهمراد - فمٙمٝمٜما احلِمؾ ؽمٜمقيمف –    ذايمؽ  زمسبب  9  و ؽمٜمؾ  سمٕمٝمغمها   اَم٘ماٞمٝمة Keyboard  9يمقضمة  اظمٖماسمٝمح   -7

 اجلٜماز ىمؾ همؽ يتْمٙمب ٓ ضمٝمث ايمؼمىمٝمب ؽمٜمقيمة –    

 يمألهمراد - فمٙمٝمٜما احلِمؾ ؽمٜمقيمف –     ذايمؽ  زمسبب   9  و ؽمٜمؾ  سمٕمٝمغمها   اَم٘ماٞمٝمةBattery   9ايمبْمارية   -8

 - اظمقديالت زمٔمض وصمقد يِمٔمب اضمٝماٞما –-      ايمؼمىمٝمب ؽمٜمقيمة –    

 يمألهمراد - فمٙمٝمٜما احلِمؾ ؽمٜمقيمف –     ذايمؽ  زمسبب   9  و ؽمٜمؾ  ها  سمٕمٝمغم اَم٘ماٞمٝمةAdapter  laptop    9 9ايمُماضمـ   -9

 زم٘مثرة َمتقهمر –َمٛماؽمبة    -                        اؽمٔمار –    
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 املىجىدج  يف   الكتابصاراخ االخت

Shortcuts terms

اٌزٞ  ٠دت أْ  ٠ىْٛ   خضء  االخزصبساد  ٟ٘  اٌدضء  األعبعٟ  

زم١مٟ ِٓ  ز١بح  إٌّٙذط  اٌّسزشف  .. ف١دت  ػٍٝ  ِٕٙذط  

اٌسبعٛة  أْ  ٠ىْٛ ِزمٓ ٌالخزصبساد  ٚأْ  ٠سفظٙب  ألْ ٘زٖ  

اٌّصطٍسبد ٟ٘ اٌزٟ  رذي  ػٍٝ  أٔه  ِسزشف  زم١مٟ  ٚفبُ٘ فٟ 

 ٕ٘ذعخ  اٌسبعٛة  ػٕذ  اٌششوبد  .. ٚفٟ  عٛق  اٌؼًّ ..
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 آطمتِمار   Term  اظمِمْمٙمح اظمٔمٛمل  زمايمٔمريب

 Slot   Accelerated Graphic Bus AGPؾمؼ سمقؽمٔمف  

 Address Resolution Protocol ARP زمروسمقىمقل

 Slot   Advanced Communication Riser ACRؾمؼ سمقؽمٔمف  

 Advanced Micro Devices AMD ذىمة  أيف أم دي 

 Advanced Technology Attachment ATA سمٗمٛمٝمة  ٞمٗمؾ  ايمبٝماٞمات دم ايم٘مازمؾ

 Advanced Technology Extended Motherboard ATX سمٗمٛمٝمة يمٙمقضمة إم  

 Advanced Technology Motherboard AT قضمة إم  سمٗمٛمٝمة يمٙم

 Alternate Key Alt زر  ايمٔمٚمٙمٝمات  ايمداطمٙمٝمة

 Alternating Current AC ايمتٝمار اظمؼمدد

 Ampere A وضمدة ومٝماس ايمتٝمار ايم٘مٜمرزمائل

 ARITHMETIC & LOGIC UNIT ALU وضمدة احلساب واظمٛمْمؼ

 Slot   Audio Modem Riser AMRؾمؼ سمقؽمٔمف  

 Backside Bus BSB ٛماومؾ  ايمداطمقمايم

 Ball grid array BGA زمسٛمقن ىمروية CPUَمٔمايمج 

 Basic Input Output System BIOS ذحية  ايمبايقس 

 Campus Area Network CAN ؾمب٘مة  احلرم  اجلاَمٔمل

 Cathode Ray Tube CRT ؾماؾمة ومديٚمة

 Central Processing Unit CPU وضمدة  اظمٔماجلة  اظمرىمزية 

 Cold Cathode Fluorescent Lamps CCFL سمٗمٛمٝمة  اإلضاءة دم  ايمُماؾمة 

 Serial   Communication (Serial) COMَمٛمٖمذ ؽمغمال 

 Slot   Communication Network Riser CNRؾمؼ سمقؽمٔمف  

َمُمٕمؾ إومراص ايمٙمٝمزرية 

 يمٙمٗمراءة وايم٘متازمة 
Compact  Disk Read &Write Memory Drive CD R &W 

 Compact  Disk Read Only Memory Drive CD-ROM إومراص ايمٙمٝمزريةومارئ 

 Compact Disks CD ومرص ؽمٝمدي 
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 آطمتِمار   Term  اظمِمْمٙمح اظمٔمٛمل  زمايمٔمريب

 CONTROL UNIT CU وضمدة ايمتح٘مؿ 

 Digital Video Disk DVD ومرص دي همٝمدي 

 Digital Visual Interface  DVI َمٛمٖمذ ايمُماؾمة 

 Direct Current DC ايمتٝمار  اظمستٚمر 

 Direct Memory Access DMA ايمذاىمرةايمقصقل اظمباذ الم 

 Direct Sequence Spread Spectrum DSSS سمٗمٛمٝمة  يمٙمتقاصؾ 

 Disc Operating System DOS ٞمٓمام ايمتُمٕمٝمؾ_َمقصمف  إواَمر 

 Dots Per Inch DPI َمٗمٝماس  دومة ايمْمبافمة

-RAM Double Data Rate Synchronous Dynamic Randomذاىمرة  فمُمقائٝمة 

Access Memory 
SDRAM  DDR 

 Dual in-line Memory Module DIMM ؾم٘مؾ  ايمذاىمرة  ايمٔمُمقائٝمة

زمسٛمقن شمٛمائٝمة CPU َمٔمايمج 

 آجتاه
Dual in-Line Package DLP 

 Dynamic Host Configuration Protocol DHCP زمروسمقىمقل

  Dynamic RAM DRAM ايمذاىمرة  ايمديٛماَمٝم٘مٝمة 

 ROM Electrically Erasable Programmable ROM  EEPROMذاىمرة 

 Enhanced Integrated Drive Electronics EIDE سمٗمٛمٝمة  سمقصٝمؾ  ايمٗمرص  ايمِمٙمب

 ROM Erasable Programmable Read-Only Memory EPROMذاىمرة 

 RAM Extended Data-Out  DRAM EDO DRAMذاىمرة  فمُمقائٝمة 

 Slot   Extended Industry Standard Architecture EISAؾمؼ سمقؽمٔمف  

 external SATA eSATA  طمارصمل   SATAَمٛمٖمذ 

 RAM Fast Page Mode Dynamic Random Access Memory FPM DRAMذاىمرة  فمُمقائٝمة 

 File Transfer Protocol FTP زمروسمقىمقل

 Firmware Hub  FWH ذحية  ايمبايقس 

 Floppy  Disk  Drive FDD حمرك  إومراص  اظمرٞمة

 Frame Per Sec FPS  إؿمار  يم٘مؾ شماٞمٝمة
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 آطمتِمار   Term  اظمِمْمٙمح اظمٔمٛمل  زمايمٔمريب

 Front Side Bus FSB ايمٛماومؾ  إَماَمل

 Fused deposition modeling FDM جمسؿ  شمالشمل  إزمٔماد

 Global Area Network GAN ؾمب٘مة اظمٛمْمٗمة  ايمٔماظمٝمة 

 Graphical User Interface GUI واصمٜمة اظمستخدم ايمرؽمقَمٝمة

 Graphics Processing Unit GPU وضمدة  َمٔماجلة  ايمرؽمقَمٝمات

 Guide Partition Table GPT ؽمجؾ  اإلومالع ايمرئٝمز

 Hard Disk Driver  HDD ايمٗمرص  ايمِمٙمب 

 Henrys H َمٗمٝماس اظمحقل )اهلٛمري(  

 Hertz Hz َمٗمٝماس رسفمة ٞمٗمؾ  ايمبٝماٞمات

 Hewlett-Packard HP ذىمة  أسمش يب 

 High Definition HD فمايمٝمة  اجلقدة

 High-Definition Multimedia Interface HDMI َمٛمٖمذ  ايمُماؾمة  

 Hyper Text Markup Language HTML ايمٙمٕمة ايمٛمِمٝمة  ايمتُمٔمبٝمة 

 Hyper Transport HT - HTT    ٞماومؾ َمزدوج آجتاه 

 Hypertext Transfer Protocol HTTP زمروسمقىمقل

 index register IR ؽمجؾ  ايمٖمٜمرؽمة

 Slot   Industry Standard Architecture ISAؾمؼ سمقؽمٔمف  

 Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE مجٔمٝمة 

 Integrated Drive Electronics \ PATA  IDE سمٗمٛمٝمة  يمتقصٝمؾ  ايمٗمرص ايمِمٙمب

 International Organization for Standardization ISO َمٛمٓمٚمة  اظمٗمايٝمس 

 Internet Control Message Protocol ICMP زمروسمقىمقل

 Internet Message Access Protocol IMAP زمروسمقىمقل

 Internet Protocol IP زمروسمقىمقل

 Interrupt Request IRQ فمٚمٙمٝمة  اظمٗماؿمٔمة 

 Keyboard , Video , Mouse KVM صمٜماز  رزمط
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 آطمتِمار   Term  اظمِمْمٙمح اظمٔمٛمل  زمايمٔمريب

 kilohertz kHz َمٗمٝماس رسفمة ٞمٗمؾ  ايمبٝماٞمات

 Land Grid Array LGA زمدون ؽمٛمقن CPUَمٔمايمج 

 Large Format Display LFD ؾماؾمة 

 Level 1 Cash L1 Cash ذاىمرة  ىماش َمـ اظمستقى إول

 Light-Emitting Diode LED َمقصالت  ايمّمقء )ايمٙمٚمبات(

 Light-Emitting Diode LED ؾماؾمة 

 Lightweight Directory Access Protocol LDAP زمروسمقىمقل

 Liquid Crystal Display LCD ؾماؾمة  

 Local Area Network LAN ايمُمب٘مة اظمحٙمٝمة

 Master Boot Record MDR ؽمجؾ  اإلومالع ايمرئٝمز

 Mega  Transfer/sec MTs َمٗمٝماس رسفمة  ٞمٗمؾ ايمبٝماٞمات

 Memory Controller MC َمتح٘مؿ  ايمذاىمرة

 Metal Oxide Semiconductor Complementary CMOS ذحية ايمسٝمٚمقس 

 Metropolitan Area Network MAN ايمُمب٘مة  اظمتقؽمْمة 

 milli Amper Hour mAh َمٗمٝماس  ؾمدة  ايمتٝمار

 Motherboard MB ايمٙمقضمة  إم 

 RAM Multiport Dynamic Random Access Memory MPDRAMذاىمرة  فمُمقائٝمة 

 Network File System NFS زمروسمقىمقل

 Network Interface Cards NIC ىمرت  ايمُمب٘مة

 Network Time Protocol NTP زمروسمقىمقل

 RAM Non – Volatile Radom Access Memory NVRAMذاىمرة  فمُمقائٝمة 

 Open System Interconnection OSI ٞمٓمام آسمِمال اظمٖمتقح  

 Operating System OS ٞمٓمام  ايمتُمٕمٝمؾ

 Page Down   PgDn زر صٖمحة  ٕؽمٖمؾ

 Page Up Key PgUp زر صٖمحة  ٕفمعم 
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 آطمتِمار   Term  اظمِمْمٙمح اظمٔمٛمل  زمايمٔمريب

 Pages per Minute Ppm َمٗمٝماس  رسفمة  ايمْمبافمة

 Parallel Advanced Technology Attachment PATA سمٗمٛمٝمة سمقصٝمؾ  ايمٗمرص  ايمِمٙمب

 Slot   PCI Express PCI eؾمؼ سمقؽمٔمف  

 Slot   Peripheral Component Interconnect PCIؾمؼ سمقؽمٔمف  

 Personal Area Network PAN ايمُمب٘مات  ايمُمخِمٝمة

 Personal Computer PC احلاؽمب ايمُمخيص 

 Personal Computer Memory Card International سمقؽمٔمة   ىمرت

Association 
PCMCIA 

 Personal System/2 PS\2 َمٛمٖمذ  يمقضمة  اظمٖماسمٝمح  وايمٖمٟمرة

 Pin Grid Array PGA أزمق ؽمٛمقن  CPUَمٔمايمج 

 Plasma Display Panel PDP ؾماؾمة 

 ROM Plastic leadless chip carrier PLCCؾم٘مؾ َمـ ايمذاىمرة 

 Point to Point Tunneling Protocol PPTP وسمقىمقلزمر

 Point-to-Point Protocol PPP زمروسمقىمقل

 Post Office Protocol POP زمروسمقىمقل

 Power On  Self-Test POST آطمتبار أو ايمٖمحص ايمذايت 

 Printed Circuitry Board PCB ايمٙمقضمة  اإليم٘مؼموٞمٝمة 

 Program register   PR ؽمجؾ  ايمػمٞماَمج

 ROM programmable read-only memory PROMذاىمرة 

 Radio frequency RF إَمقاج  ايمراديقية 

 RAM Digital To Analog Converter RMDAC رام ىمرت ايمُماؾمة

 Rambus  In-Line Memory Module RIMM ؾم٘مؾ  ايمذاىمرة  ايمٔمُمقائٝمة

 RAM Rambus Dynamic Random Access Memory RDRAMذاىمرة  فمُمقائٝمة 

 Random  Access  Memory RAM ايمذاىمرة ايمٔمُمقائٝمة 

 Read Only Memory ROM ذاىمرة  ايمٗمراءة همٗمط

 Red , Green or Blue Filter RBG Filter إيمقان ايمرئٝمسٝمة 
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 آطمتِمار   Term  اظمِمْمٙمح اظمٔمٛمل  زمايمٔمريب

 Redundant Array of Independent Disks RAID سمٗمٛمٝمة  سمقصٝمؾ  ايمٗمرص  ايمِمٙمب

 Registered Jack 45 Rj45 َمٛمٖمذ  ايمُمب٘مة

 Remote Procedure Call RPC زمروسمقىمقل

 Reverse Address Resolution Protocol RARP زمروسمقىمقل

 Revolutions Per Minute RPM رسفمة  ايمدوران دم ايمدومٝمٗمة

 Secure Sockets Layer SSL زمروسمقىمقل

 Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology S.M.A.R.T زمرٞماَمج َمراومبة ايمٗمرص ايمِمٙمب

 Serial Access Memory SAM ذاىمرة  ذو ختزيـ  سمسٙمسقم 

 Serial Advanced Technology Attachment SATA سمٗمٛمٝمة  سمقصٝمؾ  ايمٗمرص  ايمِمٙمب

 Serial Attached SCSI SAS سمٗمٛمٝمة  سمقصٝمؾ  ايمٗمرص  ايمِمٙمب

 Serial Line Internet Protocol SLIP زمروسمقىمقل

 Shielded Twisted Pair STP ىمٝمبؾ  ؾمب٘مة

 Simple Network Management Protocol SNMP زمروسمقىمقل

 RAM Single Data Rate Synchronous Dynamic Randomذاىمرة  فمُمقائٝمة 

Access Memory 
SDR SDRAM 

 Single In-Line Memory Module SIMM ؾم٘مؾ  ايمذاىمرة  ايمٔمُمقائٝمة

 Small Computer System Interface SCSI َمٛمٖمذ  اإلؽم٘مازي 

 Small Outline Dual In-Line Memory Module SO-DIMM ؾم٘مؾ  ايمذاىمرة  ايمٔمُمقائٝمة

 Solid State Disk SSD سمٗمٛمٝمة  سمقصٝمؾ  ايمٗمرص  ايمِمٙمب

 Standard Generalized Markup Language SGML يمٕمة  ايمؼمَمٝمز  ايمٗمٝماؽمٝمة 

 Static RAM SRAM ايمذاىمرة  ايمساىمٛمة

 Storage Area Network SAN ؾمب٘مة  َمٛمْمٗمة  ايمتخزيـ 

 RAM Synchronous Dynamic Random Access Memory SDRAMذاىمرة  فمُمقائٝمة 

 Three Dimensional 3D شمالشمٝمة  إزمٔماد

 Transmission Control Protocol TCP زمروسمقىمقل

 Ultra Violet UV اظمقصمات  ايمّمقئٝمة
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 آطمتِمار   Term  اظمِمْمٙمح اظمٔمٛمل  زمايمٔمريب

 Universal Serial Bus USB اظمٛمٖمذ ايمتسٙمسقم ايمٔماظمل 

 Unshielded Twisted Pair UTP ىمٝمبؾ ؾمب٘مة

 User Datagram Protocol UDP زمروسمقىمقل

 Video Display  Unit VDU وضمدة ايمٔمرض

 Video Graphics Array ( Adapter ) VGA َمٛمٖمذ ايمُماؾمة  )ومديؿ( 

 RAM Video RAM VRAMذاىمرة  فمُمقائٝمة 

 Volt V وضمدة  ومٝماس  اجلٜمد

 Watt W رزمائٝمةوضمدة ومٝماس ايمٗمدرة ايم٘مٜم

 Wide Area Network WAN ايمُمب٘مات  ايمقاؽمٔمة 

 Wireless Access Point WAP ٞمٗماط ايمقصقل 

 Wireless Ethernet Compatibility Alliance WECA ؾمٜمادة َمِمداومٝمة 

 World Wide Name WWN ؽمغميال  ٓ  يت٘مرر أزمدد 

 ؾمب٘مة  اإلٞمؼمٞمت  ايمالؽمٙم٘مٝمة 
 َمع يمٙمتٛمانمؿ ُأضٝمػ َمٔمٛمك يمف يمٝمس َمٗمْمع هق Fi و  Wirelessيمـ اطمتِمار هل

 هماي,هاي
Wi-Fi 

  إظبفخ  اخزصبساد  أخشٜ   
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 A+ Compaq 
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 A+ Certification For Dummies 

 A+ CPU 
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 Computer _ maintenance 

 Simple _ maintenance 

  CompTIA A+ Complete Deluxe Study Guide Recommended Courseware Exams 220-
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 Tips on Using a PC Power Supply for Projects 

 A+ Hard Disk  Drive Fix   

 

 A+  -   زمايمٙمٕمة  ايمٔمرزمٝمة 

  ايمٝمٚمـ   -  ,صٝماٞمة ايمٔمتاد  اظمادي --   اظمٔمٜمد  ايمٔمارم  يمالسمِمآت 

   َمٗمدَمة  فماَمة دم  صٝماٞمة احلاؽمقب  -_ اظمٛمٜماج  ايمسٔمقدي   

   صٝماٞمة  احلاؽمقب  -أؽماؽمٝمات    ,َمٛمٜمج ؾمٜمادة  طمبغم  ايمدفمؿ  ايمٖمٛمل 

 Every thing about Computers . 

    فمبد  اهلل  اجلٝمد ,سمٔمٙمؿ  جتٚمٝمع  وصٝماٞمة  احلاؽمقب 

 يمِمايمح  ازمـ إزمراهٝمؿ  ايمسدراين  وصايمح  ايمٔمٚمرو  -  أرم احلاؽمب وصٝماٞمة جتٚمٝمع ىمتاب 

   ؽمجا  رصما  فمبد  ايمقهاب  - ,يمٕمة  احلاؽمب 
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 Foreign booksالمراجدىىمنىىالكتبىىاألجنبوظى

 Arabic booksالمراجدىىمنىىالكتبىىالطربوظىى

 المراجدىىمنىىالمواقدىىاألجنبوظ
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http://www.oempcworld.com/  

http://www.bitdatarecovery.com/  

online.blogspot.com-http://seyana/  

https://www.ifixit.com/  

http://tamancenter.blogspot.com/  

://hosted.comm100.comhttp/  

www.HP.com 

WWW.Lenovo.com  

www.AMD.com  

www.Nvidea.com   

www.intel.com  

www.compaq.com  

http://www.comptia.org/
http://www.comptia.org/
http://www.professormesser.com/
http://www.professormesser.com/
http://www.proprofs.com/
http://www.proprofs.com/
http://www.careeracademy.com/
http://www.careeracademy.com/
http://www.img.web.id/
http://www.insidemylaptop.com/
http://www.pchub.com/
http://blog.laptopmag.com/
http://laptopdisassemble.blogspot.com/
http://www.tim.id.au/blog/tims-laptop-service-manuals
http://www.tim.id.au/blog/tims-laptop-service-manuals
http://www.whatismyscreenresolution.com/
http://www.laptopscreen.com/
http://tools.zyzoom.org/
http://shortcut-virus-remover.software.informer.com/
http://www.oempcworld.com/
http://www.bitdatarecovery.com/
http://seyana-online.blogspot.com/
https://www.ifixit.com/
http://tamancenter.blogspot.com/
http://hosted.comm100.com/
http://www.hp.com/
http://www.hp.com/
http://www.lenovo.com/
http://www.lenovo.com/
http://www.amd.com/
http://www.amd.com/
http://www.nvidea.com/
http://www.nvidea.com/
http://www.intel.com/
http://www.intel.com/
http://www.compaq.com/
http://www.compaq.com/
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www.Dell.com  

www.Apple.com  

www.Asuss.com 

www.google.com  

http://alliedtelesis.com/ 

www.hardware.com   

_Videos.phphttp://www.laptopinventory.com/Repair  

 

 

  /http://arabhardware.netَمقومع  فمرب  هاردوير  --  

  /http://www.startimes.comَمقومع  ؽمتار  أىمادَمل    ---  

  www.qariya.infoَمقومع  ايمٗمرية  اإليم٘مؼموٞمٝمة   ---   

  /www.alexlaptoprepair.comَمقومع  ٓزمتقب  ريبغم   --   

  /umegypt.nethttp://tamancenter.forَمقومع ومٙمٔمة صٝماٞمة  اظماذرزمقرد  وٓزمتقب  --   

  /http://www.enjaztech.com/vbَمقومع زمقازمة إٞمجاز  ايمتٗمٛمٝمة  ---   

     aliraq.net-http://www.dorarَمٛمتدى  درر  ايمٔمراق  --   

  egypt.com/vb/index.php-www.gsmَمقومع  اظمٌمية  يمٙمٚمحٚمقل  ---  

 / http://www.absba.orgَمٛمتدى   اظمُمانمب  ----  

 / //:mustafasadiq0.wordpress.comhttpَمدوٞمة  َمِمْمٖمك  صادق  ايمٔمٙمٚمٝمة  --  

  /wd.com-http://www.computerَمقومع  فمامل  ايم٘مٚمبٝمقسمر  --  

 المراجدىىمنىىالمواقدىىالطربوظ

http://www.dell.com/
http://www.dell.com/
http://www.apple.com/
http://www.apple.com/
http://www.asuss.com/
http://www.asuss.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://alliedtelesis.com/
http://www.hardware.com/
http://www.hardware.com/
http://www.laptopinventory.com/Repair_Videos.php
http://www.laptopinventory.com/Repair_Videos.php
http://arabhardware.net/
http://www.startimes.com/
http://www.qariya.info/
http://www.alexlaptoprepair.com/
http://tamancenter.forumegypt.net/
http://www.enjaztech.com/vb/
http://www.dorar-aliraq.net/
http://www.gsm-egypt.com/vb/index.php
http://www.absba.org/
http://mustafasadiq0.wordpress.com/
http://www.computer-wd.com/
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        www.ar.wikipedia.orgايمٔمريب  وإصمٛمبل --   وي٘مٝمبٝمديا َمقومع  

  /http://www.damasgate.com/vbَماس  ---  َمقومع  زمقازمة  دا

  /http://www.vip600.comَمٛمتدى  إومالع  ؽمقهمت  --- 

   .com/http://www.aljyyoshَمٛمتدى  صمٝمقش  اهل٘مرز  -- 

  /http://edu.arabsgate.comَمقومع ؾمب٘مة  زمقازمة  ايمٔمرب  ايمتٔمٙمٝمٚمل  --  

  /point.com-http://www.devَمقومع  ٞمٗمْمة  ايمتْمقير  -- 

  /www.4youtech.comَمقومع  فمامل  ايمت٘مٛمقيمقصمٝما  --   

  /http://www.bramjnet.com/vb3َمقومع  زمراَمج  ٞمت  ---  

  /mcomputerscience.blogspot.co-http://hbَمقومع  فمٙمقم  احلاؽمقب  -- 

  tech.com/blog-http://www.unlimitَمقومع  ايمتٗمٛمٝمة  زمال  ضمدود  ---  

  /www.technologianews.comَمقومع سم٘مٛمقيمقصمٝما ٞمٝمقز  -- 

  /www.themenatech.comَمقومع  ايمت٘مٛمقيمقصمٝما  ايمٔمرزمٝمة  -- 

  /http://ssss1234.montadalhilal.com---  طمْمقه طمْمقه آرم احلاؽمب صٝماٞمة َمٛمتدى

 

 َمع  هذه  ايم٘مقرؽمات  ؽمقف  سمِمبح َمتٗمـ  يمِمٝماٞمة  احلاؽمقب  زمجدارة -- 

إول  --  ايم٘مقرس 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLJfsPB9Aej3YQ7tOY50TLIUFY9HzyiMWJ  

 ايم٘مقرس  ايمثاين  ---

http://www.youtube.com/watch?v=A6r65ikUbns&list=PL62CFE38DF0C9DCB5  

 تطلمىصوانظىالحادوبىىفودووى

http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.damasgate.com/vb/
http://www.vip600.com/
http://www.aljyyosh.com/
http://edu.arabsgate.com/
http://www.dev-point.com/
http://www.4youtech.com/
http://www.bramjnet.com/vb3/
http://hb-computerscience.blogspot.com/
http://www.unlimit-tech.com/blog
http://www.technologianews.com/
http://www.themenatech.com/
http://ssss1234.montadalhilal.com/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLJfsPB9Aej3YQ7tOY50TLIUFY9HzyiMWJ
http://www.youtube.com/playlist?list=PLJfsPB9Aej3YQ7tOY50TLIUFY9HzyiMWJ
http://www.youtube.com/watch?v=A6r65ikUbns&list=PL62CFE38DF0C9DCB5
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 ايم٘مقرس  ايمثايمث  --- 

749530D0992F2E3Dhttp://www.youtube.com/watch?v=x67jfVWgKEU&index=1&list=PL  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=x67jfVWgKEU&index=1&list=PL749530D0992F2E3D
http://www.youtube.com/watch?v=x67jfVWgKEU&index=1&list=PL749530D0992F2E3D

